
PRAKTISCHE INLICHTINGEN

• LEEFTIJD:
van geboortejaar 2007 tot en met 
2015

• UURREGELING: 09u. - 16u.  Opvang van 8u – 17u
• MEEBRENGEN: voetbalgerief (liefst in tweevoud)

pantoffels met witte zolen (zaal)
wasgerief

• DEELNAMEGELD : eerste kind: 120 Euro
tweede & volgende: 105 Euro

• INSCHRIJVINGEN :

Via mail op steven.dooms@telenet.be en door middel van
overschrijving op rek. nr. BE04 7360 0395 4331 van KWSC Lauwe

Gelieve de volgende zaken mee te geven als mededeling:
naam – geboortedatum - adres - club – emailadres – telefoonnummer

Liefst zo snel mogelijk. Graag tegen 15 maart 2020.

28ste

VOETBALKAMP
K.W.S.C. LAUWE

geboortejaren 2007 t.e.m. 2015

Tijdens de eerste week van de paasvakantie:
Van 6 april tot 10 april 2020

mailto:steven.dooms@telenet.be


Beste voetbalvrienden,

Met  trots  kondigt  de  jeugdwerking  van  KWSC Lauwe  het  28ste

paasvoetbalkamp aan.

Om  de  jonge  voetballertjes  tijdens  het  voetbalkamp  optimaal  te

kunnen  begeleiden,  beperken  we  ons  tot  debutantjes,  duiveltjes,

preminiemen en miniemen.

Het  jeugdbeleid  van  White  Star  Lauwe  is  al  jarenlang  gekend  en

erkend.  Opleiding,  begeleiding  en  fair-play  zijn  voor  ons  van

primordiaal  belang.  De  White  Star  jeugdwerking  heeft  reeds  vele

spelers opgeleid die in onze regio en ver daarbuiten hun kwaliteiten

bewezen hebben.

Ons voetbalkamp vervult daarin een belangrijke rol. Gedreven 

en ervaren trainers en begeleiders staan in voor een week met 

afwisselende intensieve trainingssessies, speelse activiteiten, kameraad-

schappelijke omgang, oefenen in zelfredzaamheid en leuke animatie. 

We nodigen het jonge voetbalvolkje dus opnieuw uit om in de eerste

week van de paasvakantie een reuze voetbalweek te beleven.

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Met sportieve groeten,

De jeugdwerking van K.W.S.C. Lauwe

DAGINDELING

08.00 – 9.00 Welkom en opvang

09.00 – 10.15 1e training

10.15 – 10.30 Pauze met drankje en/of fruit

10.30 – 11.45 2e training

12.00 – 13.30 Warme maaltijd

(soep, hoofdgerecht, dessert)

13.30 –  14.30 3e training

14.30 –  14.45 Pauze

14.45 – 15.45 4e training

15.45 – 16.00 Opruimen materiaal – douche

Er wordt opvang voorzien tot 17u

Het voetbalkamp wordt begeleid door gediplomeerde jeugdtrainers 

van White Star Lauwe en een aantal gasttrainers.

Het voetbalkamp mag niet voortijdig verlaten worden 

zonder schriftelijke toestemming van de ouders.

VRIJDAG 10 APRIL: SLOTHAPPENING

• Uitreiking aandenkens

• 18.00: Pronostiek: penalty’s shotten door ouders & trainers

• Slotwoord van de voorzitter van het Jeugdbestuur.

• Gezellig samenzijn met muzikale omlijsting.


