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Aanmeldformulier

Naam:
Leeftijd:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Ik voltigeer sinds:
Ik voltigeer bij vereniging:
Mijn trainer/trainster is:
Ik voltigeer in de klasse … teams, …. solo , ….. pas de deux
Doe je nog aan andere sporten? Welke? Hoe vaak?
Waarom vind je voltige leuk?
Wat zou je willen bereiken in de voltige?
Waarom zou jij in aanmerking moeten komen voor het talentenplan? Waarmee hoop je dat deze
trainingen jou kunnen helpen?
Waar zou je willen trainen (Wapse, Overberg, Odiliapeel) (1e en 2e keus):

Vereisten voor deelname:
• Je bent tussen de 6 en 16 jaar oud
• Je stuurt jouw aanmeldformulier voorzien van naam, leeftijd en niveau uiterlijk 08-11-21 naar
talentenplan@knhsvv.nl
• Je bent alle 5 trainingen aanwezig (tenzij geldige reden, bv. ernstig ziek of blessure)
• Trainingen starten vanaf December ‘21, mits mogelijk met Covid-19 regelgeving
• Je bent bereid om “huiswerk” te doen tussen de talenten-trainingen door
• Het is een pré als je eigen train(st)er kennis zou willen nemen van de getrainde technieken en de
gegeven tips
• Je bent bereid een eigen bijdrage te betalen van €175,-
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Droom jij er ook van om een topvoltigeur te worden? En wil jij later internationaal starten?
Ben jij tussen de 6 -16 jaar oud, voltigeer je minimaal op B-niveau en denk jij talent te hebben?
Geef je dan op voor de talenten scoutingdag
13 November 2021
Op de scoutingdag wordt je aanleg, trainbaarheid en motivatie getoetst.
De kosten voor de scoutingdag zijn €10,- p.p.
Locatie: Trainingscenter IETS ANDERS, Odiliapeel
Het talentenplan bestaat uit een traject van 5 trainingen. Waarbij je training krijgt van één van de
Nederlandse toptrainers. Je krijgt ook trainingsopdrachten voor thuis mee.
Er wordt in 3 regio’s t raining gegeven, zodat je niet zo ver hoeft te rijden.
De locaties zijn:
			
			
			

Noord: DeWolff Vaulting, Wapse
Midden: De Nieuwe Heuvel, locatie Overberg
Zuid: Trainingscenter IETS ANDERS, Odiliapeel

Na dit traject is er een evaluatie moment, en vervolgens wordt er weer een nieuw traject gestart.
De kosten voor één traject bedragen €175,-
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