Talentherkenningstraining
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Talentherkenningstraining 10 april 2022
De NBB en De Basketball Academy/RTC Noord organiseren een Talentherkenningstraining.

Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Sportcentrum Europapark, Helperpark 306 Groningen
Ben je een enthousiaste basketballer of basketbalster met de ambitie om met gevarieerde trainingen onder deskundige leiding het beste uit jezelf te halen?
En ben je geboren tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2011?
Dan ben je welkom op deze training. Dat geldt ook wanneer je nog niet bij een vereniging
traint of speelt, maar wel door het spelen op een pleintje voldoende basketball-vaardigheden denkt te hebben.
Aanmelding voor de training: via Michel Houttuin, bestuurslid technische zaken van de
Basketball Academy/RTC Noord via e-mail: mshouttuin@kpnmail.nl
Let op: de zaal gaat open om 15.00 uur, de training start tussen 15.15 en 15.30 uur.
Hou rekening met een omleiding en druk verkeer in verband met afsluiting van het Julianplein en werkzaamheden aan de Ring-Zuid in Groningen!
Basketball Academy Groningen
Ga je na dit schooljaar naar de middelbare school dan kun je bij voldoende talent en ambitie worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Basketball Academy in combinatie met
de Topsport Talentschool/Groningen. Dan train je 5x per week in de ochtend, terwijl je ook
bij de eigen vereniging blijft trainen en spelen.
Tijdens de training is er voor ouders een presentatie van de Topsport Talentschool en de
Basketball Academy met informatie over de combinatie school/sport.
Ben je geboren in 2010 of 2011 en zit je komend schooljaar in groep 8 dan bestaat de mogelijkheid in overleg met je school komend seizoen 1 ochtend per week met de Academy
training mee te doen om daaraan te proeven. Bovendien kun je dan op zondagochtend
trainen bij de Basketballschool (powered by Donar).
Ben je al 13, 14 of 15 jaar en bezoek je een andere middelbare school is er een mogelijkheid
dat we je talentvol bent en ambitie hebt uitnodigen voor de Basketball Academy en kun je
overwegen over te stappen naar de Topsport Talentschool. Wanneer je die overstap niet
maakt, maar je school medewerking kan en wil verlenen kan worden overlegd over deelname aan de Academy voor enkele ochtendtrainingen/week.

