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Easterein, 25 januari 2017

Keatsoplieding KF Easterein
Trainingen vormen een essentiële basis voor een optimale ontwikkeling voor iedere
kaats(t)er. Om die reden willen wij als Keatsferiening Easterein graag jullie jeugdleden vanaf
de kabouters tot en met de jongens-/meisjescategorie een extra trainingsmogelijkheid
bieden.
In Easterein hebben wij de beschikking over een geschikte trainingslocatie. Daarnaast worden de
trainingen geleid door gediplomeerde trainers, waaronder een aantal nog als kaatser actief zijn op
de hoofdklasse en eerste klasse.

Wat heeft Keatsferiening Easterein te bieden:
 Extra trainingsmogelijkheid naast die van de eigen kaatsvereniging;
 Professionele trainingen aangeboden door gediplomeerde train(st)ers;
 Grote(re) trainingsgroepen, dus iedereen traint (zoveel mogelijk) op zijn/haar eigen
niveau en in zijn/haar eigen categorie.
Trainingen
De zaaltrainingen (4 keer) vinden plaats in sporthal ‘de Greidhoeke’ in Easterein van woensdag 29
maart t/m woensdag 19 april 2017. Na deze periode beginnen aansluitend de veldtrainingen (8 keer)
op sportcomplex ‘de Skoalleseize’ in Easterein. De veldtrainingen zijn dit jaar op zowel woensdag als
donderdag van 3 mei t/m 28 juni 2017. Dit in inclusief een reserveavond mocht er een keer een training
uitvallen.

Kosten
Om deel te nemen aan de trainingen hoef je niet lid te worden van K.F Easterein. Er wordt een bijdrage
gevraagd van € 12,50 voor de zaaltrainingen en €17,50 voor de veldtrainingen. Indien er gekozen
wordt voor zowel de zaal- als de veldtrainingen geldt er een korting van € 5,- en komt het totale
bedrag uit op € 25,-. Dit zijn dezelfde tarieven als de jeugdleden van K.F Easterein.

Opgave
De opgave voor de trainingen vindt plaats via een digitaal opgaveformulier op de website van
Keatsferiening Easterein.(www.kfeasterein.nl). Kijk dan onder het kopje trainingen en keatsoplieding.
Opgeven kan uiterlijk tot en met zondag 12 maart 2017!

Vragen?
Mochten er nog vragen of opmerkingen met betrekking tot het bovenstaande, neem dan gerust
contact op met Bauke Dijkstra (trainingskoördinator K.F. Easterein) via training@kfeasterein.nl.

