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VOETBALKAMP PASEN
14-17 APRIL 2020
 
Het kamp zal doorgaan in de tweede week van de paasvakantie, dit 
van dinsdag 14 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020.

Het paaskamp is een voetbaalkamp voor gemotiveerde voetballers van U8 t.e.m. U13.
Het kamp start elke dag om 9.30u en eindigt om 16.00u. 
Er is iedere dag opvang mogelijk vanaf 8.30u tot 17.00u. 
Het kamp zal doorgaan op de terreinen van Genk vv.

Er worden warme maaltijden geserveerd, ook voorzien wij de spelers van gezonde tussendoor-
tjes en (sport)drank. De gediplomeerde trainers zullen uw kind een schitterende, maar vooral een 
leerrijke week bezorgen.

Er wordt onder andere techniektraining gegeven met curver technieken, er wordt getraind op de 
wedstrijdvormen aan de hand van 1< >1 domination, en er wordt ook gestreefd naar het balge-
voel en snelvoetenwerk met een optimale lichaams- en bewegingscoordinatie,…

Dit allemaal wordt door de trainers gebracht op een professionele, maar toch speelse en creatie-
ve manier. Zoals u dus leest is het de bedoeling dat de kinderen op dit kamp veel bijleren, maar 
toch veel plezier zullen beleven.

Tijdens het voetbalkamp besteden we ook veel aandacht aan enkele basiswaarden die de pijlers 
vormen van Genk VV: PLEZIER, RESPECT, EERLIJKHEID, BETROKKENHEID en SPORTIVITEIT.

De prijs van dit kamp bedraagt €110. In deze prijs zitten: warm middagmaal, tussendoortjes,  
(sport)drank en een aandenken.

Omdat we het organisatorisch zo vlot mogelijk willen laten verlopen, vragen wij om zo spoedig 
mogelijk in te schrijven. 

U kan inschrijven vanaf nu via de website van Genk VV (www.genkervv.be).
Het inschrijvingsgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer BE71 7380 4136 5569 
met vermelding van “naam + voornaam + leeftijdscategorie”.
De inschrijving is pas voltooid als de betaling ontvangen werd.
Uiterste inschrijvingsdatum is zondag 31/3/2020. 
Omwille van organisatorische redenen kunnen de inschrijvingen vroeger afgesloten worden.

Hopend op een schitterend kamp, met jullie allen er bij. Als u nog vragen zou hebben dan kan u 
deze altijd stellen via onderstaande contactgegevens.

Vriendelijke groeten,

het voetbalkamp-team
Contact : voetbalkamp@genkervv.be


