
Wekelijks trainen o.l.v. Pedro Versavel samen met    
enthousiaste en gediplomeerde keeperstrainers

Locatie SK Elverdinge – natuurgrasveld
LOCATIE KSV Diksmuide – Kunstgrasveld

Locatie S. Boezinge – kunstgrasveld

SCHRIJF JE IN VIA: WWW.WESTSAVE.BE
KEEPEREN IS FUN !

Volg en like ons op Facebook

info@westsave.be

  

WestSave is club onafhankelijk en voorziet in de behoefte van professionele 
techniektraining voor de (jeugd)keeper in de regio. Bij de eigen vereniging kunnen de 
keepers vaak alleen maar meedoen met de voetballers en worden veelal als schietschijf 
gebruikt tijdens de diverse afwerkvormen op het doel. In het algemeen ontbreekt bij 
de clubtrainingen de specifi eke focus op het keepersvak en de daarbij behorende 
trainingstechnieken. Onze opleiding vormt een aanvulling op bestaande keeperstrainingen, 
of invulling van ontbrekende keeperstrainingen en kan dus een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van de keeper/keepster bij de club. De doelstelling van 
WestSave is dat elk kind zijn (of haar) persoonlijk(e) top-niveau moet kunnen bereiken. 

Bij WestSave staat kwaliteit voorop!

Techniek staat centraal – 12 / 24 professionele trainingen – wedstrijdgericht - gevarieerd trainingsaanbod 
– groepsindeling volgens leeftijd en niveau - max. 6 keepers per groep – trainen met plezier.

Kledijpakket bestaande uit thermotrui, shirt, 
short en kousen. Nieuw ingeschreven keepers of 
keepers waarvan de kledij te klein is raden 
we aan deze kledij aan te kopen.

Stuur een mailtje naar info@westsave.be met je naam, adres, geboortedatum en telefoon-
nummer alsook de club waar je aangesloten bent.
Telefonisch bij Pedro Versavel op 0478/79 29 32.
Kom gerust langs op één van onze info-en inschrijvingsdagen:
Zaterdag 15 juni tussen 9u00 en 12u00, Vlamertingestraat 34 in Elverdinge
Zaterdag 22 juni tussen 9u00 en 12u00, Pluimstraat 16  in Diksmuide

Wanneer Waar Leeftijd Uur Trainingen Prijs

Vrijdag Elverdinge U9-U11 17u00-18u00 12 trainingen
Start september 105 euro

Vrijdag Boezinge U9-U11 17u00-18u00 12 trainingen
Start januari 105 euro

Vrijdag Elverdinge/
Boezinge U9-U11 17u00-18u00 24 trainingen 200 euro

Vrijdag Elverdinge U12-U13 18u00-19u15 12 trainingen
Start September 130 euro

Vrijdag Boezinge U12-U13 18u00-19u15 12 trainingen
Start januari 130 euro

Vrijdag Elverdinge/
Boezinge U12-U13 18u00-19u15 24 trainingen 250 euro

Vrijdag Diksmuide U9-U11 17u00-18u00 24 trainingen 200 euro

Vrijdag Diksmuide U12-U13 18u00-19u15 24 trainingen 250 euro

Zondag Elverdinge U12-U16 09u30-10u45 24 trainingen 250 euro 

WIL JE OOK TRAINEN ALS EEN PROF?

VISIE EN DOELSTELLING

Programma

INFO EN INSCHRIJVEN

Extra kledijpakket 60 euro

WIJ HOPEN JOU SNEL TE MOGEN ONTMOETEN!


