Speel je landelijk en kun je in de ochtend trainen?
Dan kun je jdelijk deelnemen aan onze ochtendtrainingen!
Speel jij met je team in een landelijke compe

e (eredivisie of 2e divisie U14 t/m U22)?

Wil je jdens de avond-lockdown toch zoveel mogelijk blijven trainen?
Dat kan tot de kerstvakan e bij het RTC (Regionaal Trainingscentrum)
op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.00 – 9.30 uur in sporthal Kardinge.
Je traint dan onder leiding van deskundige trainers samen met de leden van de Basketball Academy
van het RTC Noord.
Kun je het met de les jden op school of met je opleiding combineren dan ben je van harte welkom
voor wekelijks een of twee trainingen!
De kosten bedragen:
1 training/3 weken
2 trainingen/3 weken

€ 30
€ 50

1 training/2 weken
2 trainingen/2 weken

€ 20
€ 35

Aanmelden kan per e-mail bij S jn Lechner: s jnlechner@gmail.com
Graag met vermelding van naam, geboortedatum, mailadres van jezelf en het mailadres van je
ouders, het team waarin je speelt en voor hoeveel trainingen/weken en welke ochtend(en) je
inschrij .
Na aanmelding ontvang je een beves ging met een betalingsverzoek.
Adres Sporthal Kardinge: Kardingerplein 1 / Groningen. De sporthal is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Let op: zorg, wanneer je aan de trainingen deelneemt, dat je een id-bewijs bij je hebt. Ben je 18 jaar
of ouder kun je alleen deelnemen na het tonen van een QR-code bij de ingang van het sportcomplex.
Bij corona-gerelateerde klachten blijf je thuis, meld dat dan via bovengenoemd mailadres.
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Voor alle jongere basketballers (t/m 13 jaar) en ook voor jongens en meisjes die willen starten met
basketbal is er een mogelijkheid om op zondagochtenden van 9.30 – 11.30 uur te trainen op de
Basketballschool. Loca e: Sporthal Vinkhuizen/Groningen.
Aanmeldingen via: baskteballschool@basketballrtcnoord.nl

