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Bij:

KNVLH 
Keerbergen

maandag 26 t/m 
woensdag 28 augustus

Hein Poell  +31 495 63 42 66
Niki de Cock  0477 986176

v.u. Voetbalschool Nederland mede mogelijk gemaakt door:



Beste voetballers, 

Voetbalschool Nederland organiseert in België

VSN Voetbaldagen

3 dagen lang voetbalplezier en een gevarieerd programma met o.a.
•  Specifieke voetbaltraining voor veldspelers volgens de opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen
• Specifieke keeperstraining
•  Penaltybokaal, Kooivoetbal, Boardingvoetbal
•  Partijspelen ( 2v2, 3v3, 5v5, 8v8)
Alle voetbalactiviteiten staan onder leiding van ervaren jeugdtrainers / leiders.

Voor wie zijn de voetbalkampen?
Alle jongens en meisjes, veldspeler of keeper, van 4 jaar t/m 15 jaar.

Waar en wanneer zijn de voetbalkampen?
De voetbalkampen vinden plaats bij:
•  KNVLH Keerbergen
   Lupinenweg 7, 3140 Keerbergen
   van maandag 26 t/m woensdag 28 augustus

Wat zijn de kosten?
De kosten per persoon voor 3 dagen voetbalplezier zijn € 108,-.

Hiervoor ontvangt elke deelnemer:
•  een prachtig voetbaltenue
•  elke dag een warme lunch
•  2x per dag een flesje drinken
•  een nieuwe bal
• een prijs als aandenken voor iedereen
• een versnapering in de ochtend en namiddag

Wil je meedoen?
Wil je dit niet missen, ga dan voor de inschrijving naar de site www.voetbalschoolnederland.nl

Betalen?
Maak het inschrijfgeld van € 108,- over op:
Iban bankrekeningnummer NL52 RABO 0140317961 met BIC code RABONL2U.

t.n.v.: Voetbalschool Nederland
o.v.v. Naam, roepnaam zoon of dochter
en de organiserende vereniging

De inschrijftermijn sluit 1 juni 2019.

Voor de algemene voorwaarden en regels afmelden ga naar de site!

Reageer snel, want vol is vol.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Voetbalschool Nederland, Niki de Cock, 
tel. 0477 986 176 / mail: nikidecock.voetbalschoolnederland@telenet.be


