INSCHRIJVINGSFORMULIER VOETBALHAPPENING 2017
(gelieve volgende gegevens in DRUKLETTERS in te vullen a.u.b)
NAAM :_________________________________________________________________
VOORNAAM :____________________________________________________________

K.Vlimmeren Sport
stelt voor op

ADRES :_________________________________________________________________
POSTCODE EN GEMEENTE :_______________________________________________
E-MAILADRES:__________________________________________________________
GSM :___________________________________________________________________
NAAM + TELEFOON HUISDOKTER :________________________________________
GEBOORTEDATUM :_____________________________________________________
HUIDIGE VOETBALCLUB :________________________________________________
GRAAG IN GROEP MET:__________________________________________________
OPMERKINGEN :_________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
DATUM :

VOETBALHAPPENING 2017

HANDTEKENING :

Inschrijven doe je voor 14 MAART 2017 door dit formulier ingevuld te bezorgen aan:
* Jan Peeters - Het Laar 12 - 2340 Vlimmeren 0474/351.001
* via mail deze gegevens door te sturen : voetbalhappening@gmail.com
LIEFST NIET SCANNEN
* in de kantine van K. Vlimmeren Sport
* supermarkt “ Spar Nuyts “ Vlimmeren overhandigen aan Anja of Stef
Je inschrijving is slechts geldig na het overmaken van het inschrijvingsgeld, € 80,00
→ op rekeningnummer BE 25 7390 1110 4982 van K.Vlimmeren Sport
met vermelding van Voetbalhappening 2017+
naam en voornaam speler + huidige club + leeftijd
→ persoonlijk aan Jan Peeters, Stef , Anja ( SPAR Vlimmeren )
in de kantine van Vlimmeren Sport
Na betaling ontvang je enkele weken voor de start van onze “Voetbalhappening” een brief
met alle verdere gegevens en nuttige informatie.
LET OP! SLECHTS EERSTE 120 DEELNEMERS WORDEN TOEGELATEN

! WEES ER DUS SNEL BIJ !

3 volle dagen intens voetbalplezier
voor jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar
op de terreinen Leetereind van K.Vlimmeren Sport
Kijk snel binnenin de folder en ontdek welk
voetbalavontuur (voetbalcircuit; voetbaltornooi;
penaltycup;…) je te wachten staat onder leiding van
een enthousiaste groep trainers !!!!

VOETBALHAPPENING 2017
Maandag 10 april – dinsdag 11 april – woensdag 12 april ‘17
→ iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur ←
Gedurende deze 3 actieve dagen maak je kennis met alle onderdelen van het hedendaagse
jeugdvoetbal :
* balvaardigheid
* balcontrole en amortie
* leiden, dribbelen, passen, kaatsen
* kap-, draai-, schijn-, en passeerbewegingen
* soccer-ball
* afwerken op doel: wreeftrap, (halve) volley, korte en lange lob,…
* aandacht-, reactie-, en loopspelen met bal
* veel spel- en wedstrijdvormen om alle aspecten in uit te proberen

VOETBALHAPPENING 2017
Behalve 3 dagen plezier én opleiding bieden wij jullie voor slechts € 80,00:
→
→
→
→

2 drankjes en 2 koekje per dag voor iedere speler
iedere middag versgemaakte soep (boterhammen wel zelf meebrengen)
+ op woensdag SUPER LEKKERE FRIETJES
een niet te missen uniek “Voetbalhappening 2017”- geschenk
verzekering voor eventuele “voetbalongelukken”

Nog enkele interessante weetjes:
* Voetbalhappening 2017 is er voor alle jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar!
Ook degene die niet zijn aangesloten bij een voetbalclub zijn bij ons welkom!
* Voetbalhappening 2017 start iedere dag om 9.00 uur en eindigt om 16.00uur.
Er is de mogelijkheid om te douchen in de ruime kleedkamers van K.Vlimmeren Sport.

Alle spelers worden per categorie ingedeeld in kleine groepjes van max. 8 spelers en
staan onder begeleiding van 1 of 2 ervaren en opgeleide trainers en spelers van Eerste
elftal, eigen jeugdtrainers,…
ACCENTEN
In de voormiddag ligt het accent op individuele inoefening van de basistechnieken in
spelvorm.
In de namiddag proberen we via verschillende soorten competies te laten zien wie de
grootste sportatleet is van Vlimmeren en omstreken

Opvang is ’s morgens voorzien vanaf 8 uur en ’s avonds tot 17 uur.
Onze grote kantine is trouwens doorlopend open voor alle mama’s,
papa’s en andere sympathisanten die een kijkje willen komen nemen!

Als de regen ons naar binnen zou jagen, kunnen we terecht in onze grote kantine waar
jullie je voetbalkennis kunnen testen in de Voetbalhappening-quiz, of leerrijke
videobeelden te zien krijgen op twee grote televisieschermen.

* Voetbalhappening 2017 vindt plaats in Vlimmeren op de terreinen Leetereind 4
van K.Vlimmeren Sport.
- vanuit Wechelderzande: net voor de kerk rechts afslaan
- vanuit Rijkevorsel, Oostmalle: aan de verkeerslichten richting centrum,
net na de kerk links afslaan

WEGENS

MEGA – SUCCES !!!

In een panna-arena en veldjes met boarding zal je je kunstjes kunnen vertonen
en je tegenstanders alle kanten van het veld laten zien.
én kijken alle ploegen hun leeftijdsgenoten in de ogen tijdens het fantastische

“Voetbalhappening Voetbaltornooi”

Tijdens de middag wordt er verse soep voorzien.
Drank is iedere middag te koop aan € 1,70.
Elke middag na de lunch zijn er leuke animatie- en gezelschapsspelen, strips,
kleurwedstrijden,… beschikbaar.

* Voetbalhappening 2017 wordt ook dit jaar weer georganiseerd in samenwerking met de
Sportraad van de Gemeente Beerse.

Interesse?

Vul dan het inschrijvingsformulier op de achterkant van deze
folder in en bezorg het samen met het inschrijvingsgeld aan
Jan, Anja, Stef of bestuursleden.

Afsluiten doen we vrijdag op gepaste wijze tijdens onze grootse

“SUPER 11-meter schieten”
en uiteraard met de prijsuitreiking van onze verschillende Voetbalhappening KADO!
Bovendien is er voor iedere deelnemer een unieke

Voetbalhappening 2017 – verrassing !!!!

Zit je echter nog met vragen of wens je meer inlichtingen, neem vrijblijvend contact op
met Jan Peeters : 0474 / 351.001 ( NA 17.00 u )

