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DE VOETBAL TECHNIEK CLUB KOMT ER WEER AAN! 

 
De VTC in actie 

VTC helpt jeugd vooruit! 

5 FEBRUARI 2021 – UW RAZENDE REPORTER 

Gouda – Uit betrouwbare kringen rondom de 
organisatie van de Voetbal Techniek Club Gouda 
hebben we vernomen dat de VTC er weer aan 
komt.  
 
Juist in deze Corona periode, waar niets hetzelfde 
is en alles uitlekt voordat het gepubliceerd wordt, 
is er geen beter nieuws denkbaar! 
 
Daar waar Corona vorig jaar het onmogelijk 
maakte de VTC uit te voeren, wordt dit jaar het 
virus getrotseerd, en gaan we na de 
voorjaarsvakantie weer van start met de Voetbal 
Techniek Club!  
 
Lees snel het artikel hiernaast. Omdat de VTC 
vorig jaar niet door kon gaan, is er besloten om 
de VTC ook voor de O15 te organiseren! 
 

 
Natuurlijk kun je lekker relaxen na zo’n leuke VTC 
training. Maar dan wel thuis   

 
SV Gouda is er klaar voor! – Techniek training verwacht vanaf 5 maart 2021 

VTC – De details die je wil weten! 
 

5 FEBRUARI 2021 - PIETJE PRECIES 

In dit artikel vindt u alle informatie terug die u 
wilt weten! 
 
Voor wie? 
De VTC is voor alle leden van de O8 t/m de 
O15. Inschrijven is verplicht. Er zijn kosten 
verbonden aan de deelname. 
 
Wanneer? 
Op vrijdagmiddag / avond. De jongste groep 
traint van 17.30 tot 19.00 en de oudste groep 
traint van 19.00 tot 20.30. We starten vrijdag 5 
maart. Er zijn 10 trainingsavonden. (Goede 
Vrijdag 2 april slaan we over) 
 
Kosten? 
De kosten voor deze 10 weekse cursus 
bedragen €50,-- per speler. Naast de training 
van 10 weken krijgen de deelnemers ook een 
trainingsjas en een bal om thuis mee te 
oefenen. 

 
Vorig jaar al aangemeld? 
Schrijf je nu weer in. Als je vorig jaar de kosten al hebt 
betaald, hoef je uiteraard dit jaar niet te betalen. 
 
En hoe zit het met Corona? 
Helemaal zeker weten kunnen we dit natuurlijk niet, 
maar onder de huidige maatregelen mogen we buiten 
trainen. De spelers mogen ook met elkaar trainen, en de 
trainers nemen de coronamaatregelen in acht. 
 
Aanmelden! 
Aanmelden kun je hier: 
https://forms.gle/svuAgjGWppmYVUZy8 
 
Mocht dat niet lukken, stuur dan een e-mail naar: 
svgoudajeugd@gmail.com met daarin je naam, het team 
waar je in speelt en je kledingmaat (voor het 
trainingsjasje). 
 
Mogen er vriendjes en vriendinnetjes mee? 
Helaas kunnen we dat op dit moment niet toestaan. We 
werken wel aan een vriendjes / vriendinnen dag die we 
op zaterdag willen organiseren zodra de corona 
maatregelen wat worden versoepeld! 

VTC: SCHRIJF JE UITERLIJK 28 FEBRUARI IN! 
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