In het schooljaar 2011-2012 is de locatie Buitenbaan, OSG Sevenwolden te Heerenveen
gestart met de hockeytalentgroep voor leerlingen met hockeytalent. Het Instroom
Talentcentrum (ITC) hockeytalentgroep wordt in schooljaar 2019-2020 voortgezet,
afhankelijk van voldoende aanmeldingen.
Wat is een hockeytalentgroep?
Hockeytalenten krijgen de mogelijkheid om onder schooltijd onder deskundige leiding
hockeytrainingen te volgen. Dat is op dinsdag- en donderdagochtend van 8.00 – 09:30 uur
op het hockeycomplex van HHC Quick Stick in Heerenveen. De trainingsbijdrage voor
deelname aan deze talentgroep bedraagt max. €145,- per jaar (met instemming GMR). Met
het lesrooster wordt rekening gehouden om deze training te kunnen volgen. De leerlingen
blijven trainen en spelen bij hun eigen vereniging en/of bij districtsactiviteiten.
Hoe kom je in aanmerking voor de hockeytalentgroep?
Je volgt het Voortgezet Onderwijs in klas 1, 2 of 3 van de SportLifeStyle stroom van locatie
Buitenbaan, klas 1,2 of 3 Gymnasium van locatie Fedde Schurer of in klas 1,2 of 3 van Eén
VMBO van het Kei College. Leerlingen in klas 4 en hoger moeten in bezit zijn van een LOOTstatus om te mogen deelnemen. We verwachten van de deelnemers enthousiasme voor de
hockeysport en een duidelijke instelling en drive om de individuele hockeykwaliteiten op een
hoger niveau te willen brengen. Vanzelfsprekend ligt de definitieve keuze om deel te willen
nemen bij de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s).
In samenwerking met de trainers/coaches wordt een aantal hockeytalenten geselecteerd
tijdens een selectiemoment. Tijdens dit selectiemoment kunnen mogelijk toekomstige
deelnemers ervaringen opdoen en de trainers krijgen de mogelijkheid te selecteren.
Het selectiemoment vindt plaats op woensdag 13 maart 2019 op de accommodatie Quick
Stick, It Hege Stik 11, 8445 PZ Heerenveen
Start 15:30 uur (aanwezig 15:15 uur), eindtijd 17:00 uur.
Om duidelijkheid te krijgen over deelname aan de selectiemiddag is het beslist noodzakelijk het
aanmeldingsformulier naar ondergetekende te sturen voor vrijdag 1 maart.
Dit formulier kunt u downloaden vanaf de website.

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de heer G. de Boer, centraal LOOTcoördinator van OSG Sevenwolden, e-mail g.deboer@sevenwolden.nl .
Zie ook onze website www.sevenwolden.nl (Topsport Talentschool).

