Nieuwsbrief 1 maart 2021

Beste ouders, keepers en keepsters,
Het heeft even geduurd maar we zijn van start met de voorjaarsopleiding 2021!
Super gaaf dat we 22 keepers en keepsters mogen begeleiden naar een nog hoger
persoonlijk top niveau!
Dit is voor KeepersAcademieZeeland de eerste nieuwsbrief die gemaakt gaat worden
en we hebben super leuk nieuws om te vertellen!
Ga er even voor zitten want we gaan een aantal hele leuke ontwikkelingen
delen:
We starten met het eerste nieuws. Van af het seizoen 2021 - 2022 verhuist
KeepersAcademieZeeland!
We verhuizen naar S.V.Walcheren op sportcomplex Bonedijke, Olympiaweg 9 te
Vlissingen.
Wij als KeepersAcademieZeeland zijn erg blij met deze nieuwe locatie.
Zo hebben we beschikking over zeer goede faciliteiten zoals een kunstgrasveld en is
er beschikking over voldoende kleedkamers. Deze zullen ook gebruikt worden om
wedstrijdbesprekingen te houden of andere theorie door te nemen die voor de
keepers belangrijk zijn.
Ook zal de kantine altijd geopend zijn!! In de hoop dat Covid- 19 daar geen stokje
meer voor steekt natuurlijk.

Verschillende keeperscursussen KAZ:
Vanaf het nieuwe seizoen 2021 - 2022 gaat KeepersAcademieZeeland werken met
verschillende keeperscursussen. Dit om de ontwikkeling van de keeper of keepster
duidelijker in kaart te brengen.
Zo zal elke ''nieuwe'' keeper starten met de allround trainingen. In een vervolg cursus
zal je doorstromen naar de gevorderden trainingen. Uiteraard kijkt KAZ bij
binnenkomst naar de kwaliteit van de keeper of keepster om zo het juiste niveau te
bepalen.
Voor de huidige keepers en keepsters van KAZ geldt dat ze in het nieuwe seizoen in
kunnen schrijven voor de gevorderden trainingen.
Denk jij dat je een niveau hoger aan kan zoals de gevorderden + trainingen of de
topklasse trainingen? Neem dan contact op met Bart van Wuyckhuyse.
meer informatie over de keeperscursussen vindt je op onze site:
www.keepersacademiezeeland.nl

Actie korting in de maand MAART:
Om deze nieuwe ontwikkelingen te vieren geven wij in de maand maart eenmalig
20% korting op alle keeperscursussen (Dit geldt ook voor het zomertrainingen
pakket).
Kortingscode: MAART20
Wil je i.p.v. de 20% korting liever een paar Keepershandschoenen t.w.v. €40,- kado
dan kan dit ook!
Laat dit dan weten in de opmerkingen!
Actie is geldig t/m vrijdag 26 maart
Opgeven voor het nieuwe seizoen kan ook via whatsapp naar Bart van Wuyckhuyse!

Zomertrainingen KeepersAcademieZeeland:
Na het grote succes van afgelopen zomer bieden we ook deze zomer weer de
zomertrainingen aan!
6 trainingen waarvan 4 op het strand! Ook opgeven voor een losse training is geen
enkel probleem!
Meer informatie of inschrijven voor de zomertrainingen? Ga naar onze site:
www.keepersacademiezeeland.nl

KeepersAcademieZeeland heeft een nieuwe sponsor:
Super gaaf om te mogen melden dat KAZ een nieuwe sponsor er bij heeft!
>>Jonkman opleidingen<<
Jonkman Opleidingen is gespecialiseerd in het verzorgen van logistieke en
veiligheidsopleidingen.
Wil je meer informatie kijk dan eens op de website!
https://www.jonkmanopleidingen.nl/
Wij bedanken Jonkman opleidingen voor hun bijdrage die mee helpen aan de
persoonlijke ontwikkelingen van alle keepers van KeepersAcademieZeeland!!

Heb je vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Neem dan contact op via:
info@keepersacademiezeeland.nl of bel 06-15587669

Met sportieve groet,
Bart van Wuyckhuyse
Eigenaar KeepersAcademieZeeland

