
PASSEND SPORTEN
IEDEREEN KAN SCOREN

Ben jij sportief? Houd je van sporten? Maar weet je nog niet precies welke sport goed bij jou 
past? Of vind je het lastig om aansluiting te vinden bij een sportvereniging?

Dan is dit unieke project helemaal iets voor jou. Samen met een enthousiast team gaan we 
tijdens een sportcursus van 12 weken kijken welke sport jou op het lijf geschreven is. Naast 

een aantal sportlessen bij het trainingscomplex van FC Twente gaan we ook langs bij ver-
schillende sportverenigingen in Hengelo. En wat dacht je van alle extraatjes; Een wedstijd-

bezoek van FC Twente, een rondleiding in het stadion, sporten in FC Twente kleding en zelfs 
bezoek en ondersteuning door een speler van FC Twente. Ga jij met ons de uitdaging aan?

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE

“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

TROTS, AMBIANCE EN NOABERSCHAP 



WANNEER KUN JE DEELNEMEN AAN HET 
PROJECT?
• Als je tussen de 6 en 13 jaar bent.
• Als je bij je huidige sport moeite hebt 
om aansluiting te vinden en op zoek bent 
naar een oplossing, of een andere sport.
• Wanneer je graag bij een sport wilt, 
maar jouw situatie het dusdanig lastig 
maakt, dat je hierbij wel wat hulp en 
begeleiding kunt gebruiken.
• Wanneer je door bepaalde stoornissen 
zoals ADHD, autisme, angsten etc. het 
lastig vindt om aansluiting te vinden bij 
een sport.

HOE KUN JE JE OPGEVEN?
Je kunt meedoen aan dit project door 
je op te geven via het inschrijfformulier, 
waar jou docent, begeleider of ouders over 
beschikken. Beschik je hier niet over dan 
kun je je aanmelden door contact op te 
nemen met Projectleider Jelle Schiphorst 
via j.schiphorst@fctwente.nl of te bellen 
naar 06-53431054.

HOE ZIET HET PROGRAMMA ER UIT?
De cursus bestaat uit 2 delen

Fase 1.
* 6 weken lang op maandagmiddag van 
15.30 – 16.30 uur  een sportcursus op 
het trainingscomplex bij FC Twente. Hierin 
leer je kennis maken met diverse sport 
en spel varianten, leer je de groep goed 
kennen en gaan we samen met jou en je 
ouder/verzorger alvast kijken waar jouw 
kwaliteiten liggen. Ook vinden er 3 lessen 
weerbaarheidstraining plaats.

Fase 2.
* na deze sportcursus gaan we 6 weken 
op bezoek bij diverse sportverenigingen in 
Hengelo. Sportclubs die aangesloten zijn: 
voetbal, tennis, volleybal, Judo, paardrijden 
en skeeleren/schaatsen. Je krijgt bij elke 
sportvereniging 2 gastlessen aangeboden om 
te kijken of dit bij je past.  Uiteraard kunnen 
we ook uitkijken naar andere sporten, mocht je 
voorkeur er niet tussen zitten.

Na deze fase zitten de 12 weken erop en gaan 
we samen met je ouders/verzorgers bekijken 
of er een sportvereniging bij zit waar jij wilt 
aansluiten. In overleg met de vereniging 
zorgen we vervolgens voor goede opvang en 
begeleiding.  

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
• Deskundigheid op het gebied van sport, 
begeleiding en doorverwijzing. 
• Vertrouwenspersoon die samen met jou en je 
ouder/verzorger bekijkt welke sport bij je past. 
• Goede samenwerking met een netwerk van 
sportverenigingen in Hengelo 
• Goede opvang en begeleiding binnen het 
netwerk van sportclubs in Hengelo

WAT ZIJN DE EXTRAATJES?
Om het project nog leuker te maken hebben 
we een aantal leuke extraatjes
 
• Een rondleiding in het stadion van FC Twente
• Elke week sporten in kleding van FC Twente
• Een bezoek aan een wedstrijd van FC Twente in     
een skybox van de Grolsch Veste
• Een bezoek van een speler van FC Twente 
tijdens jullie sportcursus


