INSCHRIJVINGSFORMULIER.
 Naam + Voornaam: …..………….………………………..
 Adres : ………………………………….…………………………
……………….……………………………………………..
 Geboren op: …….…/.………/……….

VOETBALSTAGE 2019
CROSSING VISSENAKEN
 Informatie + inschrijving 

Crossing Vissenaken

Patrick Lambert

Voetbalstage

0496 / 73.87.66

Paasvakantie 2019

Telefoon ℡: ..………/…………………………………………
in op de Paasstage van CRV op 15, 16, 18 en 19
april 2019
Schrijft in voor volledige de stage
of voor volgende dagen: (gelieve te

omcirkelen )

Maandag - Dinsdag - Donderdag - Vrijdag
Spelersinformatie: (gelieve aan te kruisen)

Doelman

Categorie: (gelieve

Indien u denkt iemand te kennen die ook in
deze stage is geïnteresseerd, gelieve deze
flyer door te geven aan uw kennissen en
vrienden.

Veldspeler

te omcirkelen )

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U17

Aangesloten bij (club) ………………………………
Niet aangesloten bij een club

15 – 16 – 18 en 19 april
Macron Store
Tienen
https://www.macron.com/eu/en/ms-tienen/

Handtekening:

Terreinen Crossing Vissenaken
Info op: www.crossing-vissenaken.be
Mail: patje_lambert@hotmail.com

Op maandag 15, dinsdag 16, donderdag 18 en
vrijdag 19 april 2019 organiseert Crossing
Vissenaken

•

voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar

EEN 4 DAAGSE VOETBALSTAGE.

•

ook niet leden

Voor spelertjes NIET AANGESLOTEN bij een club is
dit de ideale kennismaking met het voetbal.

•

4 dagen voetbalonderricht door gediplomeerde
en gemotiveerde trainers

•

voetbalinitiatie van 9.30u tot 16u

•

specifieke keeperstraining

•

dagelijkse warm middagmaal en drankje

•

stukje fruit en een watertje tijdens de pauze

•

bal als geschenk

•

voetbaldiploma

•

opvang vanaf 8.30u tot 17.00u

•

fiscaal attest (tot 12 jaar)

Crossing VISSENAKEN streeft naar een werking met als visie
en doel de jeugd te leren voetballen op een creatieve en
aangename manier.
Aan de kinderen worden geïntegreerde en afwisselende
oefeningen aangeboden, los van elke competitiedruk,
alsook situeert de aanpak zich in een verantwoorde
opvoeding van het kind.
DOEL en INHOUD
Aan kinderen vanaf 05 tot en met 16 jaar wordt een
vierdaagse voetbalstage aangeboden. Dagelijks worden er
oefensessies aangeboden aangepast aan de verschillende
leeftijdscategorieën.
Inhoudelijk worden de oefeningen opgebouwd rond
spelfases uit het offensieve voetbal : aanval opbouwen,
scorekansen creëren, afwerkingsvormen , scoren enz.
Binnen deze spelfases worden thema’s behandeld zoals :
-

balbehandeling en traptechniek
trap -, passeer- en schijnbeweging
positiespel en samenspel

De Stage

K O S T P R I J S.
€ 100 voor deze 4 daagse of
€ 30 per dag (gedeeltelijke deelname)

I N S C H R I J V I N G (tot 6/04/2019)Betaling alleen mogelijk per overschrijving op
rekening

ING .BE14 3631 3222 5083

met vermelding van “Paasstage 2019”,
naam, voornaam én geboortedatum.
(uitzonderlijk kan er ook nog de dag van de stage zelf
ingeschreven worden)

WAT MEE TE BRENGEN
Voetbalschoenen – 2 x sokken – 2 x short –
2 x T-shirt – voldoende warme sportkledij –
trainingspakhandschoenen – toiletgerief en
handdoek - Eigen voetbal. Tijdens de stage is het
verplicht om beenbeschermers te dragen.
Een regenjasje kan soms nuttig zijn !

HYGIENE
Dagelijks kunnen de deelnemers om 16.00 uur een
stortbad nemen. Voor het douchen wordt
aangeraden om badslippers te dragen
WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Het is de deelnemers aangeraden om geen
waardevolle voorwerpen of belangrijke som geld bij
zich te hebben. De inrichters zijn niet
verantwoordelijk voor diefstal!

ZEKER EN VAST NIET TE VERGETEN.
Goed humeur en veel zin om er in te vliegen.
VERZEKERING.
 De spelers aangesloten bij een club van de
KBVB zijn verzekerd via het
SOLIDARITEITSFONDS van de KBVB.
 Andere deelnemers die bij geen enkele club
aangesloten zijn worden, gedurende de stage, gratis
via de inrichters verzekerd.
 Formulieren voor tegemoetkomingen (mutualiteit,
kinderopvang jonger dan 12 jaar, .....) kunnen, in de loop
van de stageweek, aan de organisatoren worden
overhandigd.
Hopende uw zoon of dochter te mogen verwelkomen.

