
TEAM VVCS fit voor het vervolg van je profcarrière

Oud deelnemers TEAM VVCS

Clubloze spelers, die het afgelopen seizoen tot een BVO selectie hebben behoord, worden in staat gesteld om samen te trainen en om, onder toeziend oog 
van scouts en trainers uit binnen- en buitenland, (internationale) wedstrijden te spelen. De trainingen staan onder leiding van tenminste twee, eveneens 
werkzoekende, coaches betaald voetbal. Ieder jaar weer slagen vele spelers er in om hun professionele carrière op deze wijze te verlengen. Sommigen 
hielden er zelfs een mooi buitenlands avontuur aan over. Team VVCS is een service van de VVCS voor haar clubloze leden. Alle kosten worden dan ook 
gedragen door de VVCS.

 “ Ik heb alleen maar goede dingen over de VVCS te vertellen.  
Mede door hen heb ik een transfer gemaakt naar België.  
Ik zou zeggen doen, als je geen club hebt en fit wil blijven.”

   Bekijk de video Jeffrey Ket

“ Er werd veel getraind, veel wedstrijden gespeeld en dan raak je 
superfit. De faciliteiten zijn echt top in Zeist. Ik zou je adviseren je 
aan te melden, als je zonder club of contract zit.”

  Bekijk de video Tim Linthorst

“ Het is het waard om je aan te melden bij Team VVCS. Het is lekker 
om met een gemotiveerd team te trainen en te spelen. Doe het 
gewoon, zet je er overheen en je ben echt heel erg dankbaar.”

  Bekijk de video Phil van den Broek

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Danny Hesp of Suzanne Bakker op telefoonnummer 023 55 46 930 of info@vvcs.nl

BEKIJK DE VERHALEN HIER 

MELD JE HIER AAN

WAAR SPELEN DE SPELERS NU?  



    Fit worden in teamverband 
    Wedstrijden tegen BVO’s 
    Trainen o.l.v. coach betaald voetbal
    Specifieke keeperstraining 
     Toegang tot fitnesscentrum &  

faciliteiten KNVB Campus
    Medische begeleiding
 
    Hulp bij aanvraag WW uitkering 
    Gebruik sollicitatieservice 
     Gebruik re-integratieservice en  

loopbaanportaal 
 
Vanaf 25 juni op de  
KNVB Campus in Zeist

KNVB | CAMPUS

   

https://www.youtube.com/watch?v=C0Ln6cjFaKk&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=n-kOH4TthKA&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=qUtfiZPSbLM&feature=em-share_video_user
https://www.vvcs.nl/team-vvcs-waar-spelen-de-spelers-nu
https://www.vvcs.nl/5183-2/
https://www.vvcs.nl/5183-2/
https://www.facebook.com/VerenigingvanContractspelersVVCS/
https://www.vvcs.nl
https://twitter.com/spelersvakbond
https://www.instagram.com/spelersvakbondvvcs/
https://www.linkedin.com/company/vvcs

