Hockey

Leef je droom volg je
ambitie

Informatie avond Deltalent
Woensdag 28 September 2022

19.30 – 20.30 uur Warande Clubhuis
Warandelaan Oosterhout

Een extra trainingsmoment voor de ambitieuze C & B jeugd
Vrijdag van 16.00 – 17.30
Optioneel Zondag 09.00 – 10.30

Als je geen doel hebt kan je niet scoren

Hockey
MISSIE DELTALENT
Jonge mensen (vanaf 8 jaar), uit diverse sporten, de mogelijkheid bieden
om door middel van extra trainingen hun talenten te kunnen ontwikkelen,
van regionaal naar nationaal niveau, in volledige harmonie met onderwijs.
Jonge mensen hun talenten laten ontwikkelen en vanuit hun topsporterrol
als ambassadeurs laten optreden binnen de breedtesport, zodat daar ook
een groei gaat ontstaan.
Voor acht à tien sporten de mogelijkheid creëren om dagelijks van 08.00 –
09.30 uur te kunnen werken aan de ontwikkeling van talenten, onder
leiding van deskundigen. Uiteraard geldt dit ook voor sporters met een
beperking. Sporters kunnen op hun eigen school blijven. Bij zwaardere
programma’s adviseren wij naar Loot school Graaf Engelbrecht (VO) te
gaan of naar het Johan Cruyff College Roosendaal (MBO)

VISIE DELTALENT
In 2023 sporters uit de Delta, uit diverse sporten, mee laten doen op nationaal of
internationaal niveau.
In 2023 meer jeugdige sporters laten sporten bij diverse verenigingen in de
Delta.
In 2023 is Deltalent een stichting die met behulp van sponsoring en een eigen
bijdrage van de sporters volledig zelf supporting is, die minimaal 6-8 sporten
ondersteunt.

KERNWAARDEN DELTALENT
De sporter doet vrijwillig mee maar niet vrijblijvend en toont ambitie om in
zijn/haar sport van regionaal naar nationaal niveau door te groeien.
De sporter van Deltalent heeft tijd en bereidheid om 2 of 3 keer per jaar jonge
kinderen te stimuleren om een sport te beoefenen.
De trainers van Deltalent zorgen voor een optimaal overleg met trainers van
clubs en bonden om een optimaal resultaat uit de trainingen te behalen.
De sporter van Deltalent is bereid om een positieve bijdrage te leveren tijdens
de trainingen om ook de mede sporter op een hoger niveau te laten komen.

Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen

Hockey
Deltalent Hockey seizoen 2022 – 2023 MHC Warande Oosterhout
Dag

Tijd

Eindtijd

Trainer

As Trainer

Locatie

Vrijdag

16.00

17.30

Warande

Zondag

09.00

10.30

Warande

Uitgangspunten DELTALENT hockey
1.
2.
3.
4.

Een deelnemer is ambitieus en leergierig
We trainen vooral techniek
We werken ook aan breed motorisch opleiden
We helpen de deelnemer met het maken van een
sportplan
5. We geven onze potentials de kans om op een
plezierige manier zich te ontwikkelen

”Er zijn misschien mensen met meer talent dan jij,
maar er is geen excuus meer als er mensen
om je heen zijn die harder werken”.
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Deltalent Hockey
Deltalent hockey is voor deelnemers uit
de D en C leeftijd. De deelnemers geven
zich zelf op bij info@deltalent.eu. De
deelnemers mogen 5 keer gratis mee
trainen. Als de trainer de deelnemer
leergierig en ambtieus vindt mag de
deelnemer het hele jaar meetrainen.

Deltalent Hockey Toplijn
Voor de toplijn word je gevraagd. De trainer van Deltalent kan je
uitnodigen. De toplijn trainer bekijkt ook wedstrijden en kan je dan
ook uitnodigen je hoeft dus niet eerst bij Deltalent Hockey te
spelen. Je traint op dinsdag en donderdagmorgen van 07.30 – 09.00
uur.

Deltalent Hockey vakanties
Tijdens de herfst, mei en grote vakanties organiseert Deltalent
trainingsdagen met andere sporten zoals, meidenvoetbal, rugby,
handbal en atletiek. Deze trainingsdagen staan in het teken van
leren met en van elkaar.

Aanmelden Deltalent Hockey
De bijdrage bestaat uit sponsoring
van de deelnemer.
1x per week 40 weken lang trainen
5 sponsors van € 25,00
2x per week 40 weken lang trainen
7 sponsors van € 25,00
We vinden het leuk als de sponsor
een stukje schrijft waarom de
deelnemer gesponsord wordt.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

