
      KSK ’s Gravenwezel Schilde Paasstage 

 

 

Wie-Wat-Waar:  

Jongens en meisjes  

geboren tussen 01/01/2001 en 31/12/2011  

 

Onze doelstelling is:  

Een kindvriendelijke voetbalstage aanbieden,  

waar jonge voetbalspeler/-speelsters op een aangename, ontspannende manier  gedurende 
5 dagen het gedisciplineerde leven  van een profvoetballer kunnen beleven.  

Er worden per dag twee trainingen voorzien o.l.v.  ervaren en gemotiveerde trainers.  

Deze trainingen bestaan uit pass- en trapvormen, wedstrijdvormen met het oog op het 
verbeteren van individuele en collectieve  voetbaltechnieken.  

De indeling van de groepen gebeurt op basis van de leeftijd van de spelers.  

Er wordt gezorgd voor een 10-uurtje, een warme maaltijd en een 4-uurtje alsook voor drank 
na de trainingen en tijdens de maaltijden.  

Opvang ter plaatse wordt voorzien                 van 08u00 tot 17u00.  

 

Plaats: Gilles de Pélichylei, tegenover huisnr. 29 te 's-Gravenwezel.  

 

Inschrijven noodzakelijk voor 20 maart 2018  

 

 

  



  

Van 9 april 2018 tot en met 13 april 2018 

Nuttige informatie  

Dagindeling  

Opvang vanaf 8u  

Aanvang training om 9u stipt  

Een 10 uurtje  

Een warme maaltijd  

Aanvang namiddagtraining om 14u  

Een 4 uurtje  

Einde training om 16 uur 

Einde opvang om 17u 

 

Benodigdheden (mee te brengen tijdens de stage)  

Voetbalschoenen + sportschoenen  

Voetbaluitrusting + reserve-Uitrusting  

Douchegerief (2x) + badslippers  

Trainingspak  

Minimum zakgeld  

Vermijd het meegeven van waardevol materiaal!!  

  

  

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde 

  

 

 

Wat:   

Voetbalstage tijdens de Paasvakantie  

"Al spelend leren voetballen"  



 

Wie:  

Kinderen geboren tussen 2001 en 2011  

 

Waar: 

Kunstgrasveld KSK ‘s-Gravenwezel  

Ingang langs Gilles de Pélichylei,  

ter hoogte van huis nr. 29  

 

Wanneer: 

Van maandag 9 april 2018 

tot en met vrijdag 13 april 2018 

 

Deelname: 

€160 per speler (of €140 per bijkomende  

speler van hetzelfde gezin)  

  

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde vzw 

Aangesloten bij de KBVB   

Stamnummer 4536 

 

 

Geldige inschrijving: 

Na betaling ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw inschrijving.  

 

 

 

 

 



Betaling:  

De deelnamekosten per speler bedragen €160  

(of €140 per bijkomende speler van hetzelfde gezin).  

Betaling kan cash gebeuren in de kantine of   worden gestort op volgend rekeningnummer:  

BE25 7512 0279 2482  

met de vermelding:  

'paasstage 2017 + je naam + geboortedatum'.  

Ten laatste 30 dagen voor de aanvang van de  

stage. 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde vzw 

Aangesloten bij de KBVB   

Stamnummer 4536 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde 

Inschrijvingsstrook 

Naam: ………………………………………………………………. 

Voornaam: ……….……………………………………………...  

Geboortedatum: ……………………………………………... 

Straat + nr.: ……………………………………………………… 

Postcode + woonplaats: …………………………………... 

Tel / GSM: ……………………………………………………….. 

Aangesloten bij voetbalclub:  Ja  / Neen(*)  

Zo ja welke voetbalclub: ………………………………….. 

Categorie: ………………………………………………………… 

Veldspeler of Doelman (*) Schrappen wat niet past 

Voor wie:  

Geboortejaren 2001 tot en met 2011 (U6-U16) 

 

 



Inschrijven via de kantine of bezorg  

bovenstaande informatie per e-mail aan:  

gl@ksksgs.be  

Guy Lemmens Verantwoordelijke  

Paasstage KSK 's-Gravenwezel-Schilde 

GSM: +32486204452  

 

Elke speler ontvangt een aandenken aan de paasstage.  

 

mailto:gl@ksksgs.be

