Paasstage

Proef van sport
Van maandag 15/4 tot en met woensdag 17/4/2019
Voor spelers en speelsters geboren vanaf 2006 tot en met 2014
Een boeiende voetbalstage met diverse spel- en wedstrijdvormen waar themagericht de diverse facetten van
het hedendaags voetbal aan bod komen.Uiteraard zal fun centraal staan in onze stage voor ieder kind.
Voor de jongsten is er tussen de oefeningen door tijd voor spel, ontspanning, én voor wedstrijdjes.
De oudere deelnemers bieden we naast het voetbaltechnische een combinatie aan van oefeningen en
wedstrijdjes waarbij het fun gegeven nog steeds centraal staat.
Dagindeling:
De stage gaat door op de SITE van VC De Leeuwkens – Denderweg – Teralfene (Kunstgrasveld)
Alle deelnemers zijn aanwezig om 8.45u. Vanaf 9u tot 11.45u. wordt er gesport. Om 11.45u frist iedereen zich
op zodat we om 12u aan tafel kunnen.
We herbeginnen de activiteiten om 13u. Tegen 15.30u douchen we en om 16u is het tijd voor het vieruurtje.
Er is opvang voorzien vanaf 7.30u. Aan het eind van de dag is er opvang tot 17.30u.
Deelnemers aan de stage voorzien zich van:
- voetbalschoenen + sportschoenen+ bal
- reserve voetbaluitrusting + regenkledij
- slippers (douchen – middagpauze)
- douchegerief + reservekledij
Deelnamekosten:
€ 90 (vanaf 2e kind uit hetzelfde gezin 10€ korting), hierin is inbegrepen: middagmaal (soep-hoofdgerechtdessert), vieruurtje, verzekering, begeleiding, aandenken, en de opvang voor en na de stage.
Inschrijven via: https://leeuwentornooi.weebly.com/paasstage.html met vermelding van naam, voornaam en
geboortedatum. Doelman of veldspeler, en vermelding van de club van aansluiting indien niet VC De
Leeuwkens.
De inschrijving is pas definitief na mail en na overschrijving van het bedrag op BE39 8335 4437 8919 met
vermelding STAGE, NAAM en GEBOORTEDATUM speler
In de week voorafgaand aan de stage ontvangt u een E-MAIL met praktische info en gedetailleerde afspraken
Meer info bij:

Pieter De Bruyn
0489/109.289
pieterdebruyn86@gmail.com

