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Sportclub Heerenveen – holenderski klub piłkarski z siedzibą w 

mieście Heerenveen we Fryzji, założony 20 lipca 1920 roku. 

 

W ostatnich latach jeden z czołowych zespołów Eredivisie. 

 

Największym sukcesem klubu było wicemistrzostwo kraju w sezonie 1999/2000 i 

zakwalifikowanie się do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2000/2001. 

 

W kolejnych sezonach (oprócz 2003/2004) zespół regularnie występował w Pucharze 

UEFA. W 2005 roku przeszedł fazę grupową tych rozgrywek. 

 

W sezonie 2008/2009 zajął piąte miejsce w tabeli Eredivisie oraz zdobył Puchar 

Krajowy. 

 

W sezonie 2012/13 obecnie zajmuje 9 miejsce a szkoleniowcem jest znany zawodnik 

reprezentacji Holandii oraz m.in. Ajaxu Amsterdam i AC Milan, Marco van Basten 
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Jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej utytułowanych 

zawodników lat 80. i 90. W ciągu zawodowej kariery związany był 

tylko z dwoma klubami: Ajaxem Amsterdam i AC Milanem, w których 

barwach łącznie zdobył sześć tytułów mistrza kraju oraz wiele 

wyróżnień indywidualnych, m.in. trzykrotnie Złotą Piłkę. 

Wraz z innymi Holendrami – Frankiem Rijkaardem i Ruudem 

Gullitem – był na przełomie lat 80. i 90. wyróżniającym się graczem 

Milanu, który właśnie wtedy, prowadzony przez prezesa Silvia 

Berlusconiego i trenera Arriga Sacchiego, powrócił 

do europejskiej elity. 

Z reprezentacją Holandii, w której barwach rozegrał 58 meczów, 

zdobył mistrzostwo Europy oraz brązowy medal na Euro 1992. 

Niedługo po tym turnieju w wieku 29 lat zakończył piłkarską karierę 

z powodu kontuzji. 

Chociaż wielokrotnie zapowiadał, że nie interesuje go praca trenera, 

to dzięki namowie Johna van't Schipa w 2003 roku dołączył do sztabu 

szkoleniowego Ajaksu. Rok później został selekcjonerem reprezentacji 

Holandii. 
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Przykładowy Harmonogram Stażu 

 

 

I dzień  

11.00 – przyjazd 

11.00 – 12.00 – zakwaterowanie 

12.00 -13.00 – spotkanie z opiekunem stażu. Omówienie ogólnych założeń 

systemu szkolenia akademii 

13.00 – 14.00 – lunch  

14.30 – 17.00 hospitacja zajęć treningowych 

 Kategorie wiekowe A1,B1,C1,D1 

17.30 – 18.30 omówienie zajęć z trenerami prowadzącymi, podsumowanie dnia 

18.30 – lunch (we własny zakresie ) 

19.30 – czas wolny 

 

II dzień  

9.00 – śniadanie 

10.00 – 11.00 – spotkanie z Koordynatorem szkolenia młodzieży SC Heerenveen  

11.00 - 13.00 – zwiedzanie stadionu, klubu, obiektów klubowych , fan shopu, 

spotkania 



 

13.00 – 14.00 – lunch  

14.00 – 15.00 – omówienie zajęć treningowych 

15.00 – 18.00 -  hospitacja zajęć treningowych 

 Kategorie wiekowe A1,B1,C1,D1 

18.30 –  19.30 lunch (we własny zakresie ) 

20.00 – czas wolny ( wieczorne zwiedzanie miasta ) 

 

Harmonogram Stażu 

III dzień  

9.00 – śniadanie 

10.00 – 11.00 – spotkanie z Koordynatorem szkolenia młodzieży SC Heerenveen  

11.00 - 13.00 – zwiedzanie stadionu, klubu, obiektów klubowych , fan shopu, 

spotkania, 

13.00 – 14.00 – lunch  

15.00 – 18.00 -  trening kategorie wiekowe A1,B1,C1,D1 

18.30 –  19.30 lunch (we własny zakresie ) 

20.00 – czas wolny ( wieczorne zwiedzanie miasta ) 

 

 

 

 



 

IV dzień - (dzień meczowy) 

9.00 – Śniadanie 

11.00 – obserwacja meczu – grupy młodzieżowe 

12.30 – obserwacja meczu – grupy młodzieżowe  

14.30 – obserwacja meczu – pierwsza drużyna – jak tylko gra u Siebie 

16.00 – Podsumowanie , rozdanie pamiątkowych koszulek, materiałów 

szkoleniowych, certyfikatów ukończenia stażu, Wspólne zdjęcia. 

 

 

Cena stażu 2400 zł (netto), 

Cena zawiera:  zakwaterowanie hotelu , wyżywienie (śniadanie, lunch), 

opiekuna stażu, udział w treningach w różnych grupach szkoleniowych w tym 

hospitacja zajęć pierwszej drużyny, zwiedzanie bazy sportowej SC Heerenveen, 

udział w rozmowach na temat szkolenia w Holandii z trenerem koordynatorem, 

materiały szkoleniowe, pamiątkowa koszulka. 

Obserwacja meczu pierwszej drużyny 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adres email 

info@megasports.com.pl 
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