PREAU SPORTS
& SOCCERPLAY
UW PARTNERS OP, ROND EN IN HET VELD
GERICHT OM MAXIMAAL TE PRESTEREN
VOOR NU ÉN VOOR LATER

0252 - 683900
www.soccer-play.com
Haverstraat 71, Nieuw- Vennep
info@soccer-play.com

SAMENWERKING

GNIKRE
NEMA

Preau Sports en SoccerPLAY slaan de handen ineen om
zowel naast als in het veld van grote meerwaarde te
kunnen zijn voor elke voetbalvereniging. Dat betekent
dat clubs vanaf nu niet alleen bij Preau Sports terecht
kunnen voor doelen, dug-outs, tribunestoelen,
kleedkamerinrichting en trainingsmaterialen. Maar ook
voor een online managementsysteem dat
ondersteuning biedt aan de structuur van uw
jeugdopleiding.

ACTIE PREAU SPORTS

– Alle clubs die een clubabonnement afsluiten bij
SoccerPLAY, ontvangen 15% korting op de sport-,
inrichtings- en trainingsmaterialen van Preau Sports.

ACTIE SOCCERPLAY

– Elke club die sport-, inrichtings- en
trainingsmaterialen afneemt bij Preau Sports krijgt 1
maand gratis toegang tot het club
managementsysteem van SoccerPLAY.

WAT IS SOCCERPLAY

Het SoccerPLAY platform biedt structuur binnen elke
voetbalclub waarbij alle trainers
met een persoonlijk account zelfstandig trainingen
kunnen samenstellen en/of de Club Leerlijn
trainingen kunnen volgen.
Het platform biedt ondersteuning voor
leeftijdsspecifieke oefeningen, mentale
training/coaching en motorisch leren/oefenen.
Het platform wordt aangeboden voor zowel
individuele trainers als complete clubs. Het platform
heeft al vele grote referenties aan zich mogen binden
en wordt als uitermate geschikt gezien voor de vele
jeugdopleidingen binnen Nederland.

GELTI

SoccerPLAY is een didactisch en methodisch
opgebouwd online managementsysteem
voor bonden, clubs en voetbalscholen. Naast het
online platform biedt SoccerPLAY technologie op het
gebied van innovatief trainingsmateriaal. Een
onderdeel hiervan zijn de SmartGoals. Dit zijn
oplichtende doelen waarmee op een interactieve (maar
ook speelse manier) getraind kan worden op het
gebied van 'awareness'.

Specifieke oefeningen voor spelers vanaf 6 jaar tot en
met 17 jaar. Methodisch en didactisch opgebouwd in
stappen van makkelijk naar moeilijk. Bij de jongste
jeugd ligt de focus op het technische aspect en bij de
hogere leeftijden wordt er meer ingegaan op het
vergroten van het tactische vermogen.
SAMENGESTELD DOOR PATRICK LADRU (TRAINER VAN O.A. AJAX)

MENTALE TRAINING/COACHING
Met deze module worden spelers getraind constanter
en beter te presteren onder druk. Ondanks een
tegendoelpunt of voorsprong, kritiek van medespelers,
het publiek of een trainer. Dat zij, ondanks een bal die
de speler verliest, een kans die hij/zij mist of een actie
die mislukt, toch hun niveau halen. SoccerPLAY
heeft oefeningen ontwikkeld die spelers trainen om
hun aandacht juist te blijven richten waardoor ze
constanter presteren. Onder alle omstandigheden. Op
het veld. Met de voet aan de bal.
SAMENGESTELD DOOR BRAM MEURS (AUTEUR ‘MENTALE TRAINING / COACHING’)

SEIZOENSPLANNING
Vanaf de jongste jeugd tot en met onder 15 jaar heeft
SoccerPLAY alle trainingen voor een compleet seizoen
in een jaarplanning staan. Hierin wordt gewerkt in vier
periodes van 8 weken. De trainingen zijn gekoppeld
aan het behalen van specifieke doelstellingen.
SAMENGESTELD DOOR DAVID ZONNEVELD (GESPECIALISEERD IN MOTORISCH
LEREN VOOR KINDEREN)

SELUDO

LEEFTIJDSSPECIFIEKE OEFENINGEN

–
–
–
–
–

Prijs € 49,95
12 maanden geldig
750 specifieke oefeningen
Animatie tekentool
Wedstrijdbeoordelingen

CLUB MANAGEMENTSYSTEEM
–
–
–
–
–
–

Alle trainers onbeperkt gebruik
Leeftijdsspecifieke oefeningen
Jaarplanning
Spelervolgsysteem
Mentale module
Teamrapportage

EMETSY

INDIVIDUEEL ACCOUNT

BRUIKBARE LINKS
– Website SoccerPlay:
https://www.soccer-play.com/
– Website Preau Sports
https://www.preausports.nl/
– Website SmartGoals
https://smartgoals.nl/nl/smartgoals/

SKNI

– Presentatie Soccerplay
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IVueQ9NbZuc

