TRAIN VOOR EEN BETERE VERSIE VAN JEZELF | Outdoor & Indoor in 2020

TRAIN MET PRO TECHNIEKTRAINERS.

O6 t/m O16
Data en informatie najaar 2020©

Locatie Arnhem

Locatie Doetinchem

Voetbalvereniging MASV

Jeugdcomplex De Graafschap

Dovenetellaan 150

Doetinchem

6841 EE Arnhem

Bezelhorstweg 89
7009 KK Doetinchem

Arnhem

Vrijdagavond
17.30 - 18.30 uur

Zondagochtend
9 - 13 uur
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INFORMATIE
Welkom
Welkom bij de Pelota Academy. We gaan van start met de najaarsmodule 2020. Ons doel: Wij willen van
iedere speler die traint bij de Academy een betere voetballer maken. En dat lukt. Wij hopen u daarom
op vrijdag 4 september in Arnhem of op zondag 6 september in Doetinchem te mogen verwelkomen!

Doetinchem
In Doetinchem zijn we actief sinds 2015. Per 1 januari 2016 zijn we een samenwerkingsverband
aangegaan met vbv De Graafschap jeugdafdeling en jeugdscouting. Deze samenwerking bestaat uit het
uitwisselen van kennis en trainers. Daarnaast kunnen BVO-spelers middels een aangepast constructie
bij Pelota trainen. Dat kan in groepsverband, in kleine groepen of op individueel niveau. De individuele
trajecten vinden plaats op de woensdag en zondag of in specifieke gevallen op afspraak. De
groepstrainingen zijn op de zondagochtend tussen 9-13u. De nieuwe leden die zich aanmelden voor
Doetinchem ontvangen een tenue inclusief Pelota en De Graafschap logo.

Arnhem
Per 1 september 2017 zijn we van start gegaan in Arnhem. We trainen bij voetbalvereniging MASV,
liggende bij stadion GelreDome. De trainingen zullen in Arnhem plaatsvinden op de vrijdagavond. De
nieuwe leden die zich inschrijven voor Arnhem ontvangen een tenue met Pelota Academy logo.

Gratis proeftraining
Iedereen die geïnteresseerd is in de Pelota Academy heeft recht op één proefles. Dit is geheel
vrijblijvend en er zijn dus geen kosten aan verbonden. Het enige wat wij vragen is om het
aanmeldingsformulier op onze website volledig in te vullen.

Kosten
Het bedrag per training bedraagt € 12 euro. Je kunt kiezen tussen een halve (8) en een hele module (16
trainingen). Bij afname van een hele module ontvangt de deelnemer één les gratis. Afhankelijk van het
wel/niet in het bezit zijn van een Pelota tenue kunt u kiezen uit twee pakketten*. Voor nieuwe
aanmeldingen is een pakket inclusief tenue verplicht! (*Zie aanmeldingsformulier website)

Locatie
Op het aanmeldingsformulier op onze website kun je Doetinchem of Arnhem aanvinken als
trainingslocatie. Er bestaat de mogelijkheid om een gemiste training in te halen op de andere locatie.
Hierover moet vooraf gecommuniceerd worden met de organisatie.
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DOETINCHEM |

ZONDAG 09-13 UUR

TRAININGSDATA
September

Oktober

November

December

6

4

1

6*

13

11

8

13*

20

18

15

20*

27

25

22
29

hele module - 16 trainingen
*LET OP! Laatste 3 trainingen zijn INDOOR in SAZA Hal

leeftijd indelingen en tijden
Groep

niveau

tijd outdoor

tijd indoor

1

O6 t/m O9

09.00 - 10.00 uur

14.15 - 15.15 uur

2

O10/O11

10.30 - 11.30 uur

15.30 - 16.30 uur

3

O12 t/m O16

12.00 - 13.00 uur

16.45 - 17.45 uur

Aanwezigheid
Gelieve 10 minuten vóór aanvang trainingen aanwezig zijn. Elke training starten we centraal en eindigen
we centraal. Tijdens de afsluiting worden de aandachtspunten van de getrainde thema’s besproken.

Afmelden
Omdat we zorgvuldig zijn met de indeling van de groepen (rekening houdend met leeftijd en niveau)
horen we graag tijdig wanneer iemand niet aanwezig kan zijn. Dat kan door te bellen of appen naar:
06-14636233. Er bestaat een mogelijkheid tot inhalen op onze andere locatie. Zie ook onze Pelota
Academy website voor algemene voorwaarden 2020.
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ARNHEM

|

VRIJDAG 17.30 - 18.30 UUR

TRAININGSDATA
September

Oktober

November

December

4

2

6

4

11

9

13

11

18

16

20

18

25

23

27

30

hele module - 16 trainingen

LEEFTIJD INDELINGEN EN TIJDEN
Groep

Niveau

Tijd

1

O6 t/m O9

17.30 - 18.30 uur

2

O11/O10

17.30 - 18.30 uur

3

O12 t/m O16

17.30 - 18.30 uur

Aanwezigheid
Gelieve 10 minuten vóór aanvang trainingen aanwezig zijn. Elke trainingen starten we centraal en
eindigen we centraal. Daarbij zullen aandachtspunten van de getrainde thema’s worden besproken.

Afmelden
Omdat we zorgvuldig zijn met de indeling van de groepen (rekening houdend met leeftijd en niveau)
horen we graag tijdig wanneer iemand niet aanwezig kan zijn. Dat kan door te bellen of WhatsAppen
naar: 06-14636233. Er bestaat een mogelijkheid tot inhalen op onze andere locatie. Zie ook onze Pelota
Academy website voor algemene voorwaarden 2020.

OVERIG
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Groepen en teams
Elke groep bestaat uit verschillende teams. De teams worden ingedeeld op basis van leeftijd en niveau.
We proberen rekening te houden met wensen, maar kunnen daarin géén beloftes maken. Spelers
kunnen gedurende de module ook van teams wisselen. Dat komt omdat we een steeds beter beeld
krijgen van elk individu. De grote van de teams bestaat uit maximaal 10 spelers. Uitzonderingen
daargelaten.

Tenue
Sinds september 2015 dragen Pelota Academy spelers een NIKE tenue. Bij deelname aan onze Academy
is een tenue verplicht. We hebben instappakketten inclusief tenue voor nieuwe leden. Eenmaal een
tenue in bezit hoeft deze pas vervangen te worden wanneer de speler het tenue niet meer past. Een los
Pelota NIKE tenue is te bestellen voor €55 euro. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een los
shirt, broekje of sokken te bestellen. Een los shirt kost €28,00, het broekje kost €18,00 en de sokken
€12,00.
Het is tevens mogelijk om vanaf augustus 2018 een Pelota NIKE trainingspak te bestellen voor de
koudere trainingsdagen. De prijs van het Pelota NIKE trainingspak (broek & jacket inclusief Logo’s!)
bedraagt €70 euro.

Outdoor / indoor
Tijdens de najaarsmodules hebben we een indoor/outdoor combi. We gaan zowel op het (kunst)gras als
in de zaal trainen. Dit om de technische vaardigheden nog beter te ontwikkelen door op verschillende
ondergronden te trainen. In Doetinchem vinden de indoor trainingen plaats in de Topsporthal SAZA. In
Arnhem zijn we bezig met een indoor-locatie. De voorjaarsmodules zijn in het geheel op het veld!

Betalingen
Momenteel zijn we nog bezig met onze nieuwe website/shop. Afhankelijk van het moment van
inschrijven ontvangt u van ons nog een factuur, anderzijds een link voor een IDEAL betaling.

algemene voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden 2020 zijn te vinden op www.pelota-academy.nl

