
SINDS 1947

Nieuw-Vennep
SV

Leeftijden: 5-15 jaar

Vol=Vol
Schrijf je meteen in 

dios.nl

Programma
-    Inlogcode soccer-play 

     (www.soccer-play.com)

-    Ervaren en gediplomeerde trainers van

     Ladru Academy

-    Kleine groepjes en individuele aandacht

-    Training afgestemd op niveau en individu 

€9,- per week
-      10 trainingen 
-      Videoanalyse (bij jaardeelname)
-      Gediplomeerde trainers van Ladru    
       Academy
-      Trainingsaccount soccer-play
-      Training vanuit leerlijn 

DIOS-Ladru Voetbalschool

2e blok op Iedere vrijdag
Van 2 februari t/m 13 april.

sv DIOS        Dotterbloemstraat 2 2150 AG         Nieuw-Vennep

Leeftijden: 5-15 jaar



SINDS 1947

Nieuw-Vennep
SV

Training 1 vrijdag       2 februari 2018

Training 2  vrijdag       9 februari 2018

Training 3  vrijdag       16 februari 2018

Training 4  vrijdag       23 februari 2018

Training 5  vrijdag       9 maart 2018

Training 6  vrijdag       16 maart 2018

Training 7  vrijdag       23 maart 2018

Training 8  vrijdag       30 maart 2018

Training 9  vrijdag       6 april 2018

Training 10  vrijdag       13 april 2018

DIOS en Ladru Academy bundelen de krachten!! 
Door deze unieke samenwerking kan iedereen 
die zichzelf nog verder wil ontwikkelen om een 
completere voetballer te worden meedoen voor 
maar 9 euro per training! Ben jij tussen de 5 jaar 
en 15 jaar geef je dan nu meteen op voor de 
DIOS-Ladru Voetbalschool. Iedere week staat 
er in de trainingsaccount van soccer-play voor 
jou een training klaar. Je kan inloggen en in een 
video alvast de belangrijkste technieken bekijken 
die we deze week zullen behandelen. Hier begint 
jouw eigen ontwikkelingsplan pas, want onder 
deskundige begeleiding van gediplomeerde en 
ervaren trainers van Ladru Academy krijg jij de 
beste instructies en wanneer je een compleet 
seizoen meedoet krijg je via videoanalyse ook 
je eigen ontwikkeling in beeld. Start jouw eigen 
ontwikkelingsplan voor maar 9 euro per week en 
geef je direct op!!

2e blok vanaf de kerstvakantie:

DIOS-Ladru Voetbalschool
Iedere vrijdagmiddag: 5 t/m 12 jaar     16:00 – 17:15

13 t/m 15 jaar  17:30 – 18:45


