
  

 
                 

UHLSPORT CHALLENGE DAY 2017 
PRO GOAL heeft jarenlang in Nederland de Nationale Keepersdag met succes 

georganiseerd. Vanaf dit jaar gaat deze dag verder als de UHLSPORT CHALLANGE DAY. De 

organisatie van deze dag is in handen van uhlsportkeepers.nl, keepersschool regio Brabant 

van keepersscholen.nl en Pro Goal.  

 

De 1e UHLSPORT CHALLENGE DAY is op:  

 

Woensdag 1 maart 2017 bij vv de Fendert in Fijnaart 
Parallelweg 1-3, 4793 AZ Fijnaart 

 

De deelnemers (vanaf 8 jaar) krijgen op deze dag keeperstraining van, door Maarten Arts 

opgeleide Pro Goal, trainers. 
 

   
                  

Tijdens de dag is er een TOPKEEPER aanwezig. Tijdens het eerste gedeelte van de 

UHLSPORT CHALLENGE DAY trainen de deelnemers, onder leiding van ervaren Pro Goal 

trainers, verschillende onderdelen van het keepersvak. Voor de trainingen maken we ook 

gebruik van onze trainingsmaterialen zoals de Sidekick ballenmachine, Filippi Wall, 

Crazy Catch en Airbody. 

 

Na de 1e training strijden de deelnemers om de titel “De beste jeugdkeeper regio 

Brabant”. De trainingen en wedstrijden staan o.l.v. een ervaren Pro Goal trainersstaf.  

 

Na de maaltijd volgt dan een gedeelte met de TOPKEEPER! Samen met de TOPKEEPER 

behandelen we onderdelen uit het keepersvak. Uiteraard kan iedere deelnemer na de 

training met de TOPKEEPER op de foto. 

 

De deelnemers ontvangen een prachtig uhlsport shirt en als herinnering een certificaat 

met daarop de handtekeningen van de trainers en aanwezige TOPKEEPER. De winnaars 

ontvangen een mooie prijs. 

 

Een intensieve dag met veel leerelementen, uitdagingen en plezier!!!  

 

http://www.uhlsportkeepers.nl/
http://www.keepersscholen.nl/scholen/noord-brabant/
http://www.keepersscholen.nl/


  

 
                 

 

DAGPROGRAMMA:   

 

13.30-14.00 uur   aankomst deelnemers / shop open / omkleden   

14.00-14.15 uur   welkom – groepsindeling   

14.15-15.45 uur   training         

15:45-16.00 uur   pauze 

16.00-17.30 uur   wedstrijd ‘Beste keeper regio Brabant’   

17.30-18.30 uur   avondmaaltijd   

18.30-19.00 uur   voorstellen en vragen TOPKEEPER   

19.00-20:00 uur      keepersvakonderdelen door TOPKEEPER   

20.00-20:30 uur      bekendmaking winnaars, uitreiken certificaten en afsluiting   

   

KOSTEN: € 19,50  
    

INSCHRIJVEN 

Wil je meedoen? Klik dan snel op de onderstaande link, want VOL is VOL! 

  

Inschrijven uhlsport challenge day vv de Fendert  
  

Het inschrijfgeld betaal je op de dag zelf!  

 

Tijdens de UHLSPORT CHALLENGE DAY kun je in de speciale Uhlsportkeepers.nl shop 

met flinke korting keepershandschoenen en accessoires kopen!  

   

TOT ZIENS bij vv de Fendert!    

         

   

Dion van der Sterren  

Organisator UHLSPORT CHALLENGE DAYS 2017 

 

Werne Pronk 

Schoolhouder keepersschool Brabant 

 

 

https://docs.google.com/a/progoal.nl/forms/d/e/1FAIpQLSeMKVqSlZsGJwh6D8fZVosByNBslDZImBiWV_TkR2TfTrNMSQ/viewform

