	
  

“Niet alleen een 3D tekenprogramma, maar ook een wijze van
documenteren en monitoren van trainingen en het uitwisselen van kennis
en ideeën tussen trainers van binnen en buiten een vereniging”
Unieke kenmerken:
o Gemakkelijk te gebruiken;
ontwerp een volledige training in
enkele minuten;
o 3D trainingen bekijken vanuit
verschillende hoeken en
gemakkelijk uit te vergroten;
o Maak gebruik van bestaande
trainingen van Total Soccer
Method, profclubs als
Manchester Utd. of van andere
gebruikers of pas ze zelf aan;
o Trainingen kunnen opgeslagen
worden in een openbare of
persoonlijke bibliotheek, of in
die van de vereniging.
o Mail trainingen eenvoudig of
deel ze met één druk op de
knop via sociale media.
o Trainingen printen, opslaan als
pdf of gebruiken in een
presentatie is eenvoudig.

Total Soccer Method:
o Meer dan 100 unieke
trainingsvormen van Total
Soccer Method;
o Deels ondersteund door
videomateriaal;
o Video’s van snelvoetenwerk en
1-tegen-1 bewegingen;
o Continue nieuwe toevoegingen
aan de TSM bibliotheek.

De kosten:
o Clubabonnement: € 300
o Account per trainer: € 24
Accounts afnemen per 5 stuks
o Volledig jaarplan: €100 per
categorie.
o Individueel abonnement: €42

	
  

	
  

“Niet alleen een 3D tekenprogramma, maar ook een wijze van
documenteren en monitoren van trainingen en het uitwisselen van kennis
en ideeën tussen trainers van binnen en buiten een vereniging”
Voordelen voor trainers:
o Ontwerp eenvoudig 3D
trainingen met verschillende
fases;
o Kies je eigen veld, verander de
kleur van het tenue of de
materialen en voeg tekst toe;
o Gebruik bestaande trainingen
van andere gebruikers, van
TSM, of van professionele clubs
als Manchester United en
Liverpool FC;
o Trainingen eenvoudig
categoriseren;
o Eenvoudige zoekfuncties in de
verschillende bibliotheken;
o Behoud trainingen privé, deel ze
met clubtrainers of met
iedereen;
o Bekijk trainingen op volledig
scherm in 3D.
Voordelen voor verenigingen:
o Eenvoudig trainers toevoegen
en/of verwijderen;
o Bekijk trainingen die door
trainers gemaakt worden;
o Een eigen bibliotheek voor alle
trainers binnen de vereniging;
o Een eigen administratief
account;
o Mogelijkheid tot afname van
volledige jaarplannen.

	
  

	
  

“Niet alleen een 3D tekenprogramma, maar ook een wijze van
documenteren en monitoren van trainingen en het uitwisselen van kennis
en ideeën tussen trainers van binnen en buiten een vereniging”
Volledige jaarplannen:
o 64 volledige uitgewerkte
trainingen per leeftijdscategorie;
o Duidelijke structuur en
methodisch opgebouwd;
o Leuk en leerzaam voor spelers
op recreatief niveau;
o Trainingsuitleg in de
Nederlandse taal.
Leeftijdscategorieën:
o
o
o
o
o
o

Onder 8 (1e jaars F)
Onder 9 (2e jaars F)
Onder 10 (1e jaars E)
Onder 11 (2e jaars E)
Onder 12 (1e jaars D)
Onder 13 (2e jaars D)

Trainingen gericht op:
o
o
o
o
o

Dribbelen/Drijven
Passen/Trappen/Aannemen
Scoren
Duel 1-tegen-1
Positiespel

Extra kosten:
De kosten per jaarplan bedragen
slechts €100,00 per jaar. Bij afname
van 6 jaarplannen ontvangt u 20%
korting.

	
  

