VOETBALKAMP KSK Kasterlee 9+10+12+13 april 2018
Beste voetballer en ouder,
Naar jaarlijkse traditie zal er ook dit seizoen bij KSK Kasterlee tijdens de Paasvakantie een
voetbalweek plaats vinden. Hierbij willen we jullie dan ook graag informeren over de organisatie van de
10de editie van het KSKK-Voetbalkamp, dat zal doorgaan op maandag 9 april + dinsdag 10 april +
donderdag 12 april + vrijdag 13 april 2018 (2de week van de Paasvakantie, uitgezonderd woensdag 11
april) voor Duiveltjes, Preminiemen en Miniemen (dus alle spelers tot en met U13), aangesloten bij
KSK Kasterlee.
De formule blijft dezelfde als vorig jaar. We beginnen dagelijks om 09.00u en eindigen om 16.00u
(vrijdag tot 16.30u). Er wordt opvang voorzien vanaf 08.30u tot en met 16.30u.
MAAR op donderdag 12 april gaan we onze JUBILEUM-editie extra in de verf zetten met een
daguitstap + overnachting op de club. We vertrekken om 09.15u met de bus en komen ’s avonds
terug, vermoedelijk rond 17.30u, afhankelijk van de files natuurlijk … Na het avondeten lassen we nog
een avondactiviteit in, gevolgd door een (vrijwillige) overnachting op de club (te bevestigen bij de
inschrijving). Het ontbijt verschuift hierdoor van de traditionele donderdag naar vrijdag. Meer info
vinden jullie op pagina 3.
Wat staat er sportief op ons 4-daags programma :
*2 thema–trainingen per dag
*aparte keeperstraining
*penalty-cup
*spel + animatie
*wedstrijdvormen
Er wordt iedere middag een maaltijd voorzien (maandag : spaghetti ; dinsdag : puree met vidé;
donderdagmiddag + -avond) : broodjes en hotdogs; vrijdag : frit met curryworst). In de loop van de
dag wordt er een elf-en een vier-uurtje aangeboden. Er zal ook doorlopend water beschikbaar zijn.
Verder krijgt iedere speler een bal bij aankomst op de eerste dag, welke jullie tijdens het
Voetbalkamp kunnen gebruiken en achteraf mogen houden.
Bovendien zal iedereen (bij aankomst op donderdagmorgen) een T–shirt (te passen bij inschrijving) +
aandenken krijgen en zullen de winnaars van de penalty-cup en wedstrijdvormen een extraatje
ontvangen.
Tot slot dient nog vermeld te worden dat alles onder begeleiding staat van enthousiaste trainers en
begeleiders en dat iedere deelnemer kan rekenen op een verzekering via KSK Kasterlee.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 140 Euro per deelnemer, een tweede en derde deelnemer binnen
hetzelfde gezin betaalt telkens 120 Euro. Bijgevoegd vinden jullie de inschrijvingsstrook.
Nog vragen ? Aarzel niet en contacteer Kevin De Muynck : 0499/173362

1

VOETBALKAMP KSK Kasterlee 9+10+12+13 april 2018
*Eerste inschrijvingsdag is op zaterdag 13/01/2018 van 10.00u – 12.00u in
Club 91 - KSK Kasterlee (ook indien er een algemene afgelasting zou zijn).
*Tweede inschrijvingsdag is op woensdag 17/01/2018 van 19.00u – 20.00u in
Club 91 - KSK Kasterlee.
De betaling gebeurt samen met de inschrijving op bovenstaande data, zoniet is de inschrijving niet
geldig (vooraf reserveren per mail/sms/tel./… is niet mogelijk).
Om een degelijke organisatie te garanderen, worden er ook dit jaar maximum 80 spelers toegelaten op
het Voetbalkamp.
Eventuele annuleringen met volledige terugbetaling kunnen tot en met 31/01/2018.
Bij annuleringen na 31/01/2018 wordt, om organisatorische redenen en zonder uitzondering, de helft
van het inschrijvingsgeld terug betaald.
Wat je dagelijks moet meebrengen + enkele tips/info :
-gerief voor 2 trainingen (voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchegerief,…)
-regenjas + extra kledij bij slecht weer
-een beetje zakgeld mag, maar moet niet, gezien er voldoende eten en doorlopend
water voorzien wordt vanuit de organisatie : we raden dit eerder af !
-een gezonde dosis energie en goed humeur
-sportschoenen om te zaalvoetballen (lichte / propere zolen)
-zie info daguitstap op donderdag + overnachting op pagina 3
-laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer of op het terrein
-noteer je naam op alles wat je bij hebt, zodat niets verloren gaat !
-zorg dat je iedere dag ten laatste om 08.55u aanwezig bent, zodat we tijdig
kunnen beginnen (op vrijdag ten laatste om 08.10u indien je niet blijft overnachten)
-je vindt 2 promo-filmpjes van het voetbalkamp via :
http://youtu.be/Z4ptzpmyYHo
http://www.youtube.com/watch?v=nlQhti9LcfA
Alvast veel voetbalplezier ondertussen en tot dan (zie ook www.kskkasterlee.be)
PS : heb je vragen, opmerkingen, leuke voorstellen of heb je als ouder/sympathisant tijdens het
Voetbalkamp tijd om een handje te helpen, dan hoor ik het graag !

Kevin De Muynck
0499/173362
kevindemuynck@hotmail.com
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Info daguitstap + overnachting op donderdag 12 april :
*opvang vanaf 08.30u – ten laatste aanwezig om 08.55u
*makkelijke kledij met sportschoenen aandoen om een hele dag op
uitstap te gaan (geen voetbalschoenen nodig op donderdag)
*direct klaar maken / klaar leggen materiaal voor overnachting in
eigen kleedkamer bij aankomst ‘s morgens (zie lijst met
benodigdheden onderaan deze pagina)
*verplicht T-shirt aandoen
(te passen bij inschrijving ; dit krijg je donderdagmorgen)
*vertrek met de bus om 09.15u
*daguitstap met middagmaal + drankje : gelieve zelf niets mee te
nemen, ook geen geld : alles wordt voorzien !
*terugkomst rond 17.30u, afhankelijk van de drukte op de weg
*avondmaal
 spelers die niet blijven overnachten, kunnen vanaf dan
opgehaald worden (ouders zullen per GSM verwittigd worden)
*avondactiviteit (indien nog voldoende tijd)
*overnachting op de club, opstaan om 07.30u
*ontbijt om 08.15u (spelers die niet overnachten worden
verwacht tussen 08.00 en 08.15 om mee te ontbijten)
*dagschema zoals maandag en dinsdag, met prijsuitreiking om 16u
*Ik blijf overnachten, dus ik breng het volgende mee
(en ik noteer op ALLES mijn naam) :
-luchtmatras / veldbed
-slaapzak
-pyjama
-tandenborstel + tandpasta + washandje + handdoek + zeep
-kledij voor vrijdag (voetbalschoenen niet vergeten)
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Inschrijvingsstrook (graag vooraf in DRUKLETTERS invullen aub)

*Naam :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Adres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Geboorte-datum :…………………………………………………………………………………………………………………………
*GSM ouder(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………….
*Email-adres :………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Blijf je donderdagavond overnachten ? JA - NEE
*Ben je doelman en neem je gemotiveerd deel aan de keepertraining ? JA - NEE
*Huidige ploeg + trainer? PLOEG : U…………… - TRAINER : …………………………………………….
*Maat T-shirt (te passen bij inschrijving) : 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14 - S – M – L
*Eventuele andere nuttige info (vb. medicatie, eten, …) : ……………………………………………….
*Handtekening ouder(s) :
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