Stamnummer K.B.V.B. 1051
Kleuren: Groen – Wit
Terreinen :
A – Terrein Halen: Sportlaan 8
– 3545 Halen -  013/44.45.09
B – Terrein Halen: Pijpenpoelstraat 62 - 3545 Halen -  013/46.23.93
E-mail: jeugd@kmdhalen.be
www.kmdhalen.be

VOETBALKAMP KFCMD HALEN

29 JULI – 2 AUGUSTUS 2019 VAN 10U00 TOT 16U00.

Beste speler, ouders,
Graag hadden we jullie wat meer uitleg verschaft over de organisatie van het jaarlijks voetbalkamp dat doorgaat op ons B-terrein
gelegen in de Pijpenpoelstraat 62 te Halen. Onderstaande tabel geeft de weekplanning weer. Voor de kinderen is er een
middagmaal en frisdrank voorzien. Maandagmiddag : hamburger en frietjes, dinsdagmiddag : soep en broodjes, woensdagmiddag :
pizza, donderdagmiddag : pasta, vrijdagmiddag : soep en broodjes en vrijdagavond is er gratis barbecue voor de spelers die
deelnemen aan het voetbalkamp. Opvang is er vanaf 8u30 tot 17u.

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
VRIJDAG
CIRCUIT :

VOORMIDDAG NAMIDDAG
10u-12u00
13u15-16u
TRAINING
CIRCUIT
TRAINING
CIRCUIT
TRAINING
ZWEMMEN
TRAINING
CIRCUIT
FUN DAG
FINALES 18u00
Behendigheid : algemene balvaardigheden
Shoot out : traptechniek en handelingssnelheid
Coerverbewegingen : passeerbewegingen
Penaltycup : traptechniek
CL : wedstrijdvormen

Traditioneel eindigt het kamp met de barbecue op vrijdag , die we u héél warm aanbevelen.
Aan elke deelnemer : heel veel plezier en veel voetbalhonger.
Ouders die op woensdagnamiddag naar het zwembad van Diest kunnen rijden voor het brengen en halen van de kinderen gelieve
zich te melden bij Jochen Vandepoel
Voor vragen en inlichtingen : Jochen Vandepoel 0496/616680 of Bart Mantels 0479/929235.
De trainers
______________________________________________________________________________________________________
INSCHRIJVINGSSTROOK BARBECUE
................................................................................................................................................. zullen aanwezig zijn op de barbecue
van vrijdag 02.08.2019 om 18u30.
Aantal volwassenen
+ kinderen > 14 jaar
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x

16 €

=
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€

Aantal volwassenen vegetarisch
Aantal kinderen < 14 jaar
(Speler geen 2de maal vermelden)
Aantal kinderen < 5 jaar
(Speler geen 2de maal vermelden)

:
:
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personen
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x
x

16 €
12 €

=
=

....................
....................

€
€
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6€

=
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€

TOTAAL

:

....................

€

Drankconsumpties aan 2,0€.

BETAALD 

NIET BETAALD 

Terug te bezorgen aan Bart Mantels of Jochen Vandepoel uiterlijk op woensdag 31.07.2019

