
De keeperschool voor de jeugdkeeper!
Stichting Keeperschool Danny Wintjens is de plek om als keeper te groeien en  
door te groeien tot jouw eigen lat. Met heel veel plezier en een positieve benadering  
werken wij op een professionele manier aan de ontwikkeling van het keepersvak.
Wij zijn een keeperschool zonder winstoogmerk! Dé plek voor iedere jeugdkeeper in Zuid-Limburg.

Niveaugroepen
Wij laten iedereen, op zijn eigen niveau, het maximale uit zichzelf halen. Met onze niveaugroepen en 
trainingsmethode zijn wij ervan overtuigd dat jij dit kan, pak jij de handschoen op? Wij trainen op drie locaties:

 

  

Algemeen

• Leeftijd:
9 t/m 18 jaar, in kleine groepen
op basis van niveau en leeftijd 

• Kosten deelname:
€ 140,- voor 12 trainingen 

• Kleding:
Aanschaf kledingpakket verplicht

• Bij eerste deelname
kledingpakket eenmalig 
€50,- inclusief:

- keepersshirt

- keepersbroek 

- kousen

Algemene informatie
voorjaar 2023

VV Keer, Cadier en Keer 
Sportpark Bakkerbosch, 
Bemelerweg 77, Cadier en Keer

• Keepertrainers
Danny Wintjens 
Alexander Schulteis 
Quincy Huynen

• Trainingen (12 weken) 
dinsdag training (60 minuten):

- 1e groep: 18.00 - 19.00 uur
- 2e groep: 19.15 - 20.15 uur

• Data:
- 28 februari
- 7, 14, 21, 28 maart 
- 4, 11, 18 april
- 9, 16, 23, 29* mei

UOW’02, Landgraaf 
Park ter Waerden, 
Sportlaan 15, Landgraaf

• Keepertrainers
Mark Voss 
Sandro Aruvaino 
Jeroen Pijls

• Trainingen (12 weken) 
donderdag training (60 minuten):

- 1e groep: 18.15 - 19.15 uur 
- 2e groep: 19.15 - 20.15 uur

• Data:
- 2, 9, 16, 23, 30 maart
- 6, 13, 20 april
- 11, 18, 25, 29* mei

SJO ESB '19, Bocholtz 
Sportpark Bocholtzerheide, 
Aretsbosweg 13, Bocholtz

• Keepertrainers  
Ruud Hermans
Job van de Walle                    
Jo in de Braek

• Trainingen (12 weken)
vrijdag training (60 minuten):
18.30 - 19.30 uur

• Data:
- 3, 10, 17, 24, 31 maart
- 7, 14, 21 april
- 12, 19, 26, 29* mei

K e e p e r s c h o o l  
Danny Wintjens

Aanmelden:
keeperschool-dw.nl

VOL = VOL

Mede mogelijk gemaakt door:

Danny Wintjens • +31(0)6-54282308 • www.keeperschool-dw.nl • info@keeperschool-dw.nl • KvK: 857826864 • NL04 RABO 0321765958

danny.wintjens
Tekstvak
*Let op: Afsluitende training op pinkstermaandag, 29 mei (gezamenlijk)




