
   

KVC LANGDORP 

Voetbalstage Tongerlo 201

Beste ouders, spelers,  

Omwille van het succes van de vorige ed

Centrum van Tongerlo. Alle spelers die aangesloten zijn bij KVC 

kunnen zich inschrijven. De voetbalstage zal doorgaan tijdens de eerste week van de Paasvakantie van 

maandag 8 april tot vrijdag 12 april 201

naar teambuilding toe. 

De totale kostprijs bedraagt per persoon:

activiteiten: zwemmen, …)  

 

Omdat wij zo snel mogelijk het nodige 

graag de inschrijvingen binnen voor 

jan.vandenbroeck.jvdb@gmail.com 

betaalde voorschotten komen in aanmerking.

 

Betalingen kunnen gebeuren in 3 ge

Vergeet niet om de spelersnaam te vermelden bij overschrijvingen

volgende 2 stortingen bedragen telkens 

De stortingen moeten stipt gebeuren

02-2019. Wie alles liever in éénmaal stort, 

 

Dagverloop:  

maandag:  

9.30 u.: samenkomst in Sporta Tongerlo

Korte training in de VM 

12.00 u.: middagmaal 

13.00 u. – 14.00 u.: rust 

14.30 u. – 16.30 u.: training 

17.30 u. – 18.30 u.: avondmaal 

 

vrijdag:  

7.45 u.: opstaan 

8.00 u.: ontbijt 

9.00 u. – 11.00 u.: training 

12.00 u.: middagmaal 

13.00 u. – 14.00 u.: bagage inpakken

Vanaf 14.00u.: ouders kunnen spelers komen ophalen

     (Gespreid per ploeg/leeftijdscategorie

 

Onze begeleiders van de vorige jaren 

Laeremans, Georges Van Vlasselaer, Botan 

onze spelers niks tekort komen. Het team wordt vermoedelijk nog versterk

Wolfsdonk. 

 

Sportieve groeten  

Namens het voetbalstage-team. 

 

 

KVC LANGDORP /RWL SPORT 

Voetbalstage Tongerlo 2019 

Omwille van het succes van de vorige edities organiseren we ook in 2019 een Voetbalstage in het 

. Alle spelers die aangesloten zijn bij KVC Langdorp en RWL Sport van 

kunnen zich inschrijven. De voetbalstage zal doorgaan tijdens de eerste week van de Paasvakantie van 

april 2019. Dit voetbalkamp is volledig vrijblijvend, maar een leuk evenement 

ostprijs bedraagt per persoon: €250 all in (logies, vol pension, drank en versnaperingen, extra 

nodige aantal kamers (maximum 84 personen) moeten doorgeven

voor 10/11/2018. Inschrijvingen kunnen gebeuren via mail naar 

 en zijn pas definitief na betaling van het voorschot van 

betaalde voorschotten komen in aanmerking. 

gespreide betalingen op rekeningnr IBAN BE89 7340 1502 3285

naam te vermelden bij overschrijvingen!!! De eerste storting bedraagt 

stortingen bedragen telkens €60. 

De stortingen moeten stipt gebeuren: 1
ste

 storting (verplicht tegen 10-11-2018, 2
de

 op 10

Wie alles liever in éénmaal stort, dient dit te doen bij de eerste inschrijving (tegen 10

in Sporta Tongerlo 

bagage inpakken 

ouders kunnen spelers komen ophalen 

(Gespreid per ploeg/leeftijdscategorie – meer info volgt)) 

Onze begeleiders van de vorige jaren Theo Toremans, Roland Coenen, Jonas Goossens, Ben Verbruggen, Davy 

, Georges Van Vlasselaer, Botan  Altinisik en Jan Vandenbroeck zullen ook nu weer zorgen dat 

Het team wordt vermoedelijk nog versterkt met begeleiders uit Rillaar en 

dinsdag – woensdag * – donderdag:

7.45 u.: opstaan 

8.00 u.: ontbijt 

9.00 u. – 11.00 u.: training 

12.00 u.: middagmaal 

13.00 u. – 14.00 u.: rust  

14.30 u. – 16.30 u.: training 

17.30 u. – 18.30 u.: avondmaal

 

* woe.avond: vriendschappelijke matchen. 

Supporters van harte welkom!

Avondactiviteiten : bosspel, q

een Voetbalstage in het Sporta 

van U9 tot U17  

kunnen zich inschrijven. De voetbalstage zal doorgaan tijdens de eerste week van de Paasvakantie van 

alkamp is volledig vrijblijvend, maar een leuk evenement 

(logies, vol pension, drank en versnaperingen, extra 

moeten doorgeven, hadden wij 

kunnen gebeuren via mail naar 

het voorschot van €130. De eerste 84 

IBAN BE89 7340 1502 3285.  

De eerste storting bedraagt €130, de 

0-01-2019, 3
de

 op 10-

inschrijving (tegen 10-11-2018). 

Jonas Goossens, Ben Verbruggen, Davy 

zullen ook nu weer zorgen dat 

begeleiders uit Rillaar en 

donderdag: 

avondmaal 

.avond: vriendschappelijke matchen. 

Supporters van harte welkom! 

Avondactiviteiten : bosspel, quiz, film, ... 


