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Wat houdt Personal Training (PT) 
bij Skills & Control (S&C) in?

ü Geef aan waar je aan wilt trainen, wij bedenken er zowel 1op1 als in kleine 
groepjes een training voor. De ontwikkeling van de speler staat centraal. 

ü Intensieve en uitdagende trainingen met veel actie en balcontacten in kleine 
niveauwaardige groepen (4-6 spelers). 

ü Werken aan loopcoördinatie, schotprecisie, technische bewegingen, 
balcontrole, snelheid, kracht, explosiviteit en kijkgedrag. 

ü 1 vs 1 & partijvormen om spelers veel in duel te laten komen en onder 
weerstand te laten trainen. 
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Voor wie is deze 
dienst?

Personal Training bij Skills & 
Control is voor:

ü jongens en meisjes 

ü vanaf 6 jaar en ouder

ü van beginnend tot ervaren

ü voor pupillen, junioren en 
senioren
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Locaties & 
trainingstijden
PT Sunday
Locatie op zondag: v.v. RCS 

• Blok 1: 10:00-11:00 uur 

• Blok 2: 11:15-12:15 uur

Elke 3e zondag van de maand vindt de training plaats 
op een andere ondergrond, dus niet op kunstgras. Op 
welke ondergrond we in welke maand trainen vindt u 
terug in het jaarrooster (zie pagina 8). 

Op een ander moment trainen?
Trainingssessies kunnen ook op aanvraag doordeweeks 
geboekt worden. Wij staan 7 dagen per week voor je 
klaar.

* gelieve uiterlijk 15 min. voor een training aanwezig te zijn, zodat wij 
op tijd kunnen beginnen. 
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Kosten

1x trainen?
De kosten voor een losse training zijn €25,-

Voordelig trainen? Gebruik de strippenkaart!

Maak gebruik van de strippenkaart actie en ontvang direct 
een superdeal:

10 trainingen + 1 gratis training + 1 PT-shirt met jouw naam 
t.w.v. €300,- voor €250,-

Meerdere PT’s volgen betekent investeren in jezelf en dat 
belonen wij middels ons PT Reward System (zie pagina 9). 
Aan de hand van de hoeveelheid PT’s die je volgt, belonen 
wij jouw inzet, ontwikkeling en doorzettingsvermogen.

Altijd gebruiken...
De strippenkaart kunt u gebruiken wanneer u wilt. Dit hoeft 
dus niet 11 weken achter elkaar. 
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Trainen op 
verschillende 
ondergronden

• Elke derde zondag van de 
maand trainen wij op een 
andere ondergrond. S&C 
gelooft er in dat wij hierdoor 
bijdragen aan een bredere 
technische, motorische en 
mentale ontwikkeling. 

* locaties zijn seizoensgebonden
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Trainers

• Een PT wordt verzorgd door een 
gepassioneerde en kundige trainer die zich 
volledig richt op de ontwikkeling van de 
speler. Dit borgen wij door gebruik te 
maken van kundige trainers, uitdagende en 
effectieve oefenvormen, innovatieve 
materialen en voetbalinhoudelijke en 
stimulerende coaching. 
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Aanmelden

ü Stuur een e-mail naar 
pt@skillsandcontrol.nl

ü Contact ons via Facebook, Instagram of 
onze website www.skillsandcontrol.nl

ü Bel of WhatsApp met onze PT-coördinator 
Romeo Goelaman 06-24726945
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