
KFC Moerkerke organiseert een Paasvoetbalkamp en een 
Zomervoetbalkamp in combinatie met Tennis! 

  

 

 

Wanneer gaan de kampen door ? :  

Paaskamp = van 04 tot en met 08 april 
2016 

Zomerkamp = van 16 tot en met 19 
augustus 2016 

Hoe oud moet je zijn?  

Leeftijden vanaf 5 jaar tot en 
met 14 jarigen!  

Hoeveel kost dit kamp? 

100 euro per deelnemer. 

Waar gaat he kamp 
door?  

Sportcomplex 
Meuleweg te 
Moerkerke 

Dit is een voetbalkamp voor 
zowel jongens al meisjes !  Wens je nog meer 

inlichtingen draai dan 
snel dit blad om en zie 

ommezijde !!! 



Dagindeling 

 

08.00 uur: vooropvang 

09.00 uur: start activiteiten 

10.20 uur:  korte pauze 

12.00 uur middagmaal 

13.00 uur start activiteiten 

14.20 uur korte pauze 

16.00 uur einde activiteiten  + start avondopvang 

17.15 uur  einde avondopvang 

 

Inhoud van het kamp 

 

Dit voetbalkamp is bedoeld voor zowel kinderen die al 

gevoetbald hebben als kinderen die nog nooit gevoetbald 

hebben. Zowel jongens als meisjes. Veel verschillende facetten 

van voetbal komen aan bod. Voor de jongere deelnemers wordt 

er afgewisseld tennislessen in samenwerking met TC OASE  

terwijl de oudere deelnemers zich verder verdiepen in de 

geheimen van het voetbal. Voor de geïnteresseerde oudere 

spelers kunnen ook in de namiddag tennis lessen volgen.   

 

Voetbalfacetten die aan bod komen: 

- Techniekoefeningen (met individueel rapport op einde) 

- Tennisvoetbal 

- Tornooien en penalty cup 

- Voetbalkermis (jongere deelnemers) 

- Tikspelen en behendigheidspelen (jongere deelnemers) 

- Speciale doelwachter training 

Enkele belangrijke weetjes 

 

- De activiteiten gaan zowel binnen als buiten door. 

Gelieve beide schoenen en kledij mee te brengen 

- Het middagmaal is NIET inbegrepen in de prijs. 

Deelnemers brengen hun boterhammen en drankje mee.  

- In de korte pauzes krijgen de deelnemers een drankje 

en versnapering van ons! 

 

Hoe schrijf je in: 

Je mailt naar adam-sam@hotmail.com en geeft alle nodige 

gegevens door (naam/geboortejaar/adres…) 

Je schrijft 100€ over op het rekeningnummer van KFC 

Moerkerke. Daar vermeld je duidelijk de voor- en 
familienaam van de deelnemer en ZOMER – of PAASkamp 
2015. 
Inschrijven kan tot twee weken voor het kamp!  

 

Rekeningnummer: BE38 8637 2801 9772  

 

Verdere informatie kan je ook altijd verkrijgen via mail of 

telefonisch 

Adam-sam@hotmail.com  - GSM : 0497/ 211 672 

    - TEL: 050/70 32 14 

 

Adres sportcomplex: 

Sportpark Meuleweg 

8340 Moerkerke 
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