
Beste spelers en ouders, 
 
SV Aurora organiseert komend seizoen een unieke voetbalbeleving:  
 

De Aurora Voetbalschool; trainen als een echte prof 

Deze uitdagende Aurora Voetbalschool wordt op 10 zondagen tijdens het seizoen 2018/2019  
georganiseerd op ons eigen sportpark. De trainingen vinden plaats van 09.00 uur tot 10.30 uur. 
Deelname is voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar. Je wordt getraind door 
enthousiaste trainers samen met spelers en speelsters uit de selectie!   
Dit alles onder leiding van oud hoofdtrainer Gerard Pouw. Door te werken met meerdere 
trainers krijg je extra veel aandacht. 
 

Wat krijg je?  
Specifieke trainingen gericht op technische voetbalvaardigheid, volgens beproefde 
methoden. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zullen 
jouwbalvaardigheid en zelfvertrouwen sterk toenemen. Daarnaast krijg je een te gek 
kledingpakket met een shirt, broekje en sokken!  
 

Hoe ziet zo’n voetbalschool er uit? 
Ben je enthousiast geworden en wil je weten hoe zo’n voetbaltraining er uit kan zien? Kijk 
dan op: https://youtu.be/Pf1FRMuq7qI. 

Waarom een Aurora Voetbalschool? 
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid. Zodra de jeugd de bewegingen 
met de bal technisch goed beheerst, zal de balvaardigheid enorm toenemen. Aurora wil 
je de kans geven extra te oefenen, onder professionele begeleiding. Door gevarieerde 
oefenvormen en het uitvoeren van ontelbare snelle acties kun jij jouw 
handelingssnelheid sterk verbeteren. Het aan- en meenemen van de bal zal veel 
gemakkelijker gaan. Ook krijg je een prima traptechniek.  
 
Het totale balgevoel zal door alle 10 trainingen enorm vooruitgaan. Dat komt doordat er 
veelzijdige techniektrainingen worden gegeven. Dankzij een individuele 
techniekverbetering wordt het mogelijk het samenspel tijdens de wedstrijd op een veel 
hoger niveau te brengen. Je wordt zelfbewuster en eist steeds meer de bal op. 
 

Voor dit onvergetelijke voetbalfeest vragen we een bijdrage in de kosten. Hiervoor biedt de voetbalschool: 

• Een uitgebalanceerd trainingsprogramma gericht op alle facetten van het voetbal. 

• Drinken en een versnapering voor alle deelnemers gedurende de activiteiten. 

• Een te gek kledingpakket met een shirt, broekje en sokken (zie foto’s). Dit kledingpakket blijft eigendom van 
de deelnemer.  

• Afsluitende BBQ met alle deelnemers, trainers en ouders. 

 
Inschrijven 
We hebben de kosten voor de voetbalschool weten te beperken tot 50 euro per speler voor het gehele seizoen. Alle 
reden dus om je zo snel mogelijk aan te melden. 
Ben je enthousiast, minimaal 6 en maximaal 12 jaar en wil je nog meer plezier halen uit je grootste hobby, stuur dan 
een mailbericht naar jeugdsecretarisvoetbal@svaurora.nl. 
Zet hierin je naam en adresgegevens, je kledingmaat, je geboortedatum en je telefoonnummer en vermeld tevens  
in welk team je speelt. Iedereen mag zich aanmelden, je hoeft dus niet per sé lid van SV Aurora te zijn.  
 
Met sportieve groet,  
Hoofdbestuur en jeugdcommissie van Aurora 
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