
Een ‘VCGD’-foto van onze 

Paasstage: 

 
 

Inschrijven 
 

Inschrijven kan tot woensdag 10/04/2019 

via ons digitaal inschrijvingsformulier. 

 

Opgelet! 

Er zijn max 96 plaatsen gereserveerd.  

 

Prijs: 

€ 135. Externe sportieve kids betalen € 150. 

Voor een 2de kind krijg je € 20 korting. 

Om praktische en organisatorische redenen, 

gelieve voor donderdag 11/04/2019 de 

stage te betalen door over te schrijven op 

rekeningnummer BE21 0688 9709 2403 + 

vermelding Paasstage 2019 +  

naam + voornaam. 

Fiscaal attest: 

Op het einde van de stage ontvang je een 

attest. Het attest kan je gebruiken voor je 

belastingaangifte en eventueel kamp-

tussenkomst van je mutualiteit. Heb je een 

werkgever die een tussenkomst voorziet in 

de kosten van je opvang? Dan kan je het 

attest ook hiervoor gebruiken. 

Inbegrepen in onze stage: gratis water, 

gezonde tussendoortjes, onkosten 

activiteiten / materiaal (o.a. zwemmen) en 

een diploma, gesigneerd door peter 

Thomas Foket. 

Voetbalstage 

15/04/2019 – 19/04/2019 
 

 
 

 
 

“ Uw talent is onze zorg ”

https://www.vcgrootdilbeek.be/inschrijving-paasstage-2019


Paasstage 2019 

VC Groot Dilbeek 

Organisatie:  

Wie? VC Groot Dilbeek 

Wat? Voetbalstage voor spelers geboren in 

2006 (U13), 2007 (U12), 2008 (U11), 2009 

(U10), 2010 (U9), 2011 (U8), 2012 (U7), 

2013 (U6) of 2014 (U5). 

Waar? Roelandsveld, Sportlaan 24 Dilbeek, 

Wanneer? 15/04/19 t.e.m. 19/04/19. 

Inhoud:  

Kindvriendelijke voetbalstage waar de jonge 

voetballers een aangename, ontspannende 

en gedisciplineerde 5-daagse krijgen. 

De trainingsarbeid bestaat uit kappen en 

draaien om in balbezit te blijven, schijn- 

en passeerbewegingen waarmee je je 

tegenstander op het verkeerde been zet, 

passen en aannemen om leren zorg te 

dragen voor de bal, trappen om te scoren, 

jongleren als basistechniek en matchkes 

omdat dat heel leuk is. 

Leeftijdsgebonden activiteiten:  

Voor de bugs bunnies van U5, U6 en U7 

wordt een aangepast programma voorzien 

met loopspelen, algemene coördinatie, 

balbeheersing, korte passing, controle, 

leiden en doelpoging.  

 

 

 

 

Alternatieve activiteiten per cel:  

Tekenfilm, knutselen, bosspel, crossfit kids, 

zwemmen,... 

Dagprogramma: 

-7u30 - 9u30: opvang,  
-9u30 - 11u45: 2 blokken voetbal, 

-12u - 13u: lunch (eigen lunchpakket), 

-13u30 - 15u45: 2 blokken voetbal, 

-16u - 17u30: opvang. 

Wat breng je mee: 

-een eigen voetbal, 

-een eigen lunchpakket met naamlabel, 

-voetbalschoenen met vaste noppen + 

sportschoenen, 

-een reserve voetbaluitrusting, 

-slippers (douchen - middagpauze) en 

-een minimum aan zakgeld. 

Wat breng je niet mee:  

Waardevolle voorwerpen. 

-Nieuw-Nieuw-Nieuw- 
-Extra (niet-voetbal) activiteit : zwemmen 

-Sense-ball training op muziek en LIVE 

slotshow (optreden op vrijdag) 

-Aandenken voor winnaars penalty cup 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsformulier 
(geef dit formulier af aan je 

opleider of afgevaardigde) 
 
 

Naam:  …………………………………………. 
 

Voornaam: …………………………………………. 
 

Geb. datum: …………………………………………. 
 

Adres | nr.: …………………………………………. 
 

Postcode: …………………………………………. 
 

Woonplaats: …………………………………………. 
 

Categorie: U ……………………………………. 
 

Speler | Keeper (*) 
 

Club:  …………………………………………. 
 

E-mail: …………………………………………. 
 

GSM:  …………………………………………. 
 

(*) schrappen wat niet past 
 

Je kan dit formulier ook terugsturen naar: 

VC Groot Dilbeek 

Sportlaan 24 

1700 Dilbeek 
 

Meer info? Surf door naar 
https://www.vcgrootdilbeek.be/programma/stages  

https://www.vcgrootdilbeek.be/programma/stages

