
“Onbeperkt scoren” 
Sporten is goed voor iedereen! Doe mee!

Welke sport is jou op het lijf geschreven? Samen met FC Twente kom je erachter! 

Sporten doe je natuurlijk niet in je eentje. Het is veel leuker om bij een club te 

horen en je daar thuis te voelen. We gaan een club zoeken die bij jou past. Doe je 

ook mee? Samen gaan we ONBEPERKT SCOREN!  

ZIE ACHTERZIJDE VOOR MEER INFORMATIE
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SPORT ORIËNTATIE CURSUS

Als ware prof ga jij acht weken lang 1 dag in de week een sportcursus volgen op het 

Trainingscomplex bij FC Twente. Alle deelnemers krijgen ook nog eens trainingskle-

ding aan van FC Twente. Op deze manier bekijken we welke sporten jij leuk vindt en 

daarnaast ook wat je nog meer leuk vindt om te doen bij een vereniging. 

VERVOLG

Na deze 8 weken kun je kiezen om aan de slag te gaan bij een van onze aangesloten 

sportverenigingen. Hierbij kun je denken aan tennis, voetbal, badminton, basketbal 

gymnastiek en paardrijden. Verder bieden de verenigingen allerlei mogelijkheden 

aan binnen de sportverenigingen zoals bardiensten, onderhoudsklusjes en nog veel 

meer. Kortom, genoeg mogelijkheden.

BELONINGEN

Om je te belonen voor je verrichte arbeid hebben we naast het dragen van FC Twente 

kleding nog twee leuke beloningen voor je. Zo gaan we met de hele groep (ongeveer 

13 deelnemers) een wedstrijd van FC Twente bezoeken en sluiten we de sportcursus 

af met een leuke rondleiding in het stadion.

AANMELDEN

Lijkt het je leuk deze sport oriëntatie cursus te volgen, leuke beloningen te ontvan-

gen en een geschikte vereniging voor je te zoeken? Meld je dan aan bij een van de 

begeleiders. 

AANMELDEN KAN VIA:

Coen ter Beke    coenterbeke@hotmail.com  06-48986776

Ingrid Ensink    i.ensink@wijkracht.nl  06-16477714

Thomas Ter Brake   t.terbrake@aveleijn.nl  06-46390176

Linda Koning   l.koning@aveleijn.nl  06-51410032

SPORT ORIËNTATIE CURSUS
Als ware prof ga jij acht weken lang 1 dag in de week een sportcursus volgen op het 
Trainingscomplex bij FC Twente. Alle deelnemers krijgen ook nog eens trainingskleding 
aan van FC Twente. Op deze manier bekijken we welke sporten jij leuk vindt en daar-
naast ook wat je nog meer leuk vindt om te doen bij een vereniging.

VERVOLG
Na deze 8 weken kun je kiezen om aan de slag te gaan bij een van onze aangesloten 
sportverenigingen. Hierbij kun je denken aan tennis, voetbal, badminton, basketbal 
gymnastiek en paardrijden. Verder bieden de verenigingen allerlei mogelijkheden aan 
binnen de sportverenigingen zoals bardiensten, onderhoudsklusjes en nog veel meer. 
Kortom, genoeg mogelijkheden.

BELONINGEN
Om je te belonen voor je verrichte arbeid hebben we naast het dragen van FC Twente 
kleding nog twee leuke beloningen voor je. Zo gaan we met de hele groep (ongeveer 
13 deelnemers) een wedstrijd van FC Twente bezoeken en sluiten we de sportcursus 
af met een leuke rondleiding in het stadion.

AANMELDEN
Lijkt het je leuk deze sport oriëntatie cursus te volgen, leuke beloningen te ontvangen 
en een geschikte vereniging voor je te zoeken? Meld je dan aan bij een van de 
begeleiders.

WANNEER
De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 september bij het FBK stadion 
in Hengelo om 13.30 uur. Daarna vinden nog 7 sportlessen plaats op het trainings-
complex van FC Twente, telkens op de woensdagmiddag om 13.30 uur.

AANMELDEN KAN VIA:
Coen ter Beke   coenterbeke@hotmail.com   06-48986776
Ingrid Ensink   i.ensink@wijkracht.nl   06-16477714
Thomas Ter Brake   t.terbrake@aveleijn.nl   06-46390176
Linda Koning   l.koning@aveleijn.nl   06-51410032

SPORT ORIËNTATIE CURSUS
Eerst gaan we 5 weken aan de slag op het trainingscentrum van FC Twente. Dit doen we 
natuurlijk in mooie kleding van FC Twente die je elke week mag dragen tijdens het sporten. 
Na de vijfde week gaan we 5 verschillende verenigingen bezoeken die zijn aangesloten bij 
het project. Dit zijn de tennisvereniging, de voetbalvereniging, de schaats- en skeelervereni-
ging, de paardenmanege en een sport- en spelvereniging. Op deze manier ben je lekker in 
beweging en gaan we kijken welke sport bij jou past. 

VERVOLG
Na deze sportcursus kun je kiezen om aan de slag te gaan bij een van onze aangesloten 
sportverenigingen, of misschien wel bij een andere sport die je leuk vindt. Naast sport biedt 
elke vereniging ook nog allerlei andere activiteiten aan bij de vereniging zoals bardiensten, 
onderhoudsklusjes, helpen in de wasserij enz... Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden.

BELONINGEN
Je krijgt elke week kleding van FC Twente te leen om in te sporten. Daarnaast ontvangt 
iedereen een sporttrui van FC Twente en die mag je houden! Om het helemaal mooi te 
maken gaan we ook nog eens met de hele groep naar het stadion van FC Twente voor een 
leuke rondleiding. 

AANMELDEN
Lijkt het je leuk deze sport oriëntatie cursus te volgen, leuke beloningen te ontvangen en 
een geschikte vereniging voor je te zoeken? Meld je dan aan bij een van de begeleiders.

WANNEER
De eerste kennismakingsles vindt plaats op woensdag 17 mei om 13.30 uur bij het FBK-
stadion in Hengelo. Daarna vinden 5 sportlessen plaats op het trainingscentrum van 
FC Twente en 4 kennismakingslessen bij verschillende sportverenigingen in Hengelo. Daar-
naast is er ook nog een leuke rondleiding in het stadion van FC Twente. Alle lessen zijn op 
de woensdag middag van 13.30 tot 15.00 uur.

AANMELDEN KAN VIA:
Coen ter Beke   coenterbeke@hotmail.com   06-48986776
Linda Koning   l.koning@aveleijn.nl   06-51410032
Nicole Wielens  n.wielens@wijkracht.nl   06-34362572


