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Meer weten over deze sporten? Kijk op de website van de sportaanbieder
of check www.sportstad-utrecht.nl

Voetbalvereniging De Meern

09-05-2021

LAAGDREMPELIG

U-PAS

SPORTPARK DE MEERN LOENENSEBOSLAAN 2

bsc_vvdemeern@sportutrecht.nl
SPORTEN

Voetbal Walking Football

https://www.vvdemeern.nl/

DAGEN

Vr. Di. Wo. Ma. Do.

030-6661923

LEEFTIJDEN

Jongeren Volwassenen Jeugd

Rooster
ACTIVITEIT

DAG

TIJD

LOCATIE

Walking Football

Vr.

19:30 - 20:30

Loenenseboslaan 2

Walking Football, is een voetbalvorm voor sportieve senioren, overgewaaid uit Engeland. Voetballen in wandeltempo, waarbij rennen niet is
toegestaan. Sterker nog dan word je teruggefloten en krijg je een vrije trap tegen. Het maken van slidings is verboden en de bal mag niet boven
heuphoogte komen. Een team bestaat uit 6 spelers/ speelsters en er wordt gespeeld op een kwart veld met kleine doeltjes zonder keeper.

Bij V.V. De Meern (G)OldStars speelt leeftijd geen rol, de oudste speler heeft de grens van 80 jaar inmiddels bereikt, de jongste speelster is begin 40.
De mannen en vrouwen van het Walking Football trainen vanaf april dit jaar op vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Wij starten op korte termijn
met trainingen op dinsdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur. We spelen geen competitie maar doen wel regelmatig mee met een toernooi in de regio.

Train een keer mee om te proberen. Neem contact op via: walkingfootball@vvdemeern.nl (Bij minder dan 6 spelers trainen wij niet. Mail a.u.b. van
tevoren wanneer je komt, dan zijn wij er ook !!)

Walking Football

Di.

09:30 - 10:30

Loenenseboslaan 2

Walking Football, is een voetbalvorm voor sportieve senioren, overgewaaid uit Engeland.
Voetballen in wandeltempo, waarbij rennen niet is toegestaan. Sterker nog dan word je
teruggefloten en krijg je een vrije trap tegen. Het maken van slidings is verboden en de
bal mag niet boven heuphoogte komen. Een team bestaat uit 6 spelers/ speelsters en er
wordt gespeeld op een kwart veld met kleine doeltjes zonder keeper.
Bij V.V. De Meern (G)OldStars speelt leeftijd geen rol, de oudste speler heeft de grens
van 80 jaar inmiddels bereikt, de jongste speelster is begin 40. De mannen en vrouwen
van het Walking Football trainen vanaf april dit jaar op vrijdagavond van 19.30 tot 20.30
uur. Wij starten op korte termijn met trainingen op dinsdagochtend van 09.30 tot 10.30
uur. We spelen geen competitie maar doen wel regelmatig mee met een toernooi in de
regio.
Train een keer mee om te proberen. Neem contact op via: walkingfootball@vvdemeern.nl (Bij minder
dan 6 spelers trainen wij niet. Mail a.u.b. van tevoren wanneer je komt, dan zijn wij er ook
!!)

Inlooptraining 6 t/m 10 jaar

Wo.

15:00 - 16:00

Loenenseboslaan 2

De inlooptraining is voor kinderen van 6 t/m 10 jaar die op een laagdrempelige manier voetbal willen uitproberen. Na 2 maanden kan je dan beslissen
of je wil instromen bij de vereniging. Deze inlooptraining is gratis. Informatie en aanmelden kan via: bsc_vvdemeern@sportutrecht.nl

Trainingen reguliere teams

Ma. Di. Wo. Do. Vr.

14:00 - 22:15

Loenenseboslaan 2

De trainingen was de verschillende team vinden plaats op ma t/m vr tussen 16.00u-22.15u. Op woensdagmiddag vinden vanaf 14.00u de trainingen
plaats van diverse pupillenteams.
Voor het actuele schema kijk dan op: https://www.vvdemeern.nl/ Onder kopjes jeugd/senioren zijn de exacte trainingstijden terug te vinden.
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Meer informatie
https://www.sportstad-utrecht.nl/sportaanbieder/voetbalvereniging-de-meern/

