
 

 

 

PAASSTAGE 2017 

 

SK. Londerzeel organiseert van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 2017 een 

paasstage voor jongens en meisjes van 5 tem 12 jaar. 

Voor de  u6 en u7 is de paasstage voorzien tot en met 5 april 2017 .  

 

Deze stage zal doorgaan op de terreinen van SK. Londerzeel: 

Stadion Dirk Putteman – Brusselsestraat 149, 1840 Londerzeel 

Tel.: 052 / 30 06 53. (kantine) – 0484/96 27 11 (De Bot Pieter) 

 

De stage wordt gegeven door gediplomeerde trainers ( bijgestaan door gemotiveerde 

jeugdspelers) die garant staan voor een inhoudelijk sterk en gevarieerd programma 

waarbij het “FUN” aspect nooit ver weg zal zijn.  

Er worden dagelijks vijf  trainingssessies voorzien waar alle aspecten van het voetbal aan 

bod zullen komen. 

 

Dagindeling: 

8u-8u45: Opvang spelers + verdeling groepen + klaarmaken training. 

9u-10u30: Eerste trainingssessie. 

10u30-10u45: Pauze + drankje. 

10u45-12u: Tweede trainingssessie. 

12u-13u30:  Opfrissen + warme maaltijd + rust. 

13u30-14u30: Derde trainingssessie. 

14u30-14u45: Pauze + drankje. 

14u45-16u: Vierde trainingssessie + einde. (douchen!) 

16u-17u: Opvang spelers. 

 



 

 

Elke morgen komen aanmelden in de kantine. Maandag blijven we in de kantine voor de 

verdeling van de groepen en de kleedkamers. Vanaf dinsdag mag iedereen na het 

aanmelden naar de aangewezen kleedkamer gaan. 

 

Jullie “kids” trainen graag in optimale omstandigheden!  

SK. Londerzeel biedt hen een synthetische grasmat aan in een aangename omgeving, 

maar ook jullie … ouders… spelen hier een belangrijke rol in.  

Zorg steeds voor reservekledij, voetbalschoenen/sportschoenen/pantoffels, 

regenkledij,  etc … zodat het de hele dag aangenaam sporten blijft voor jullie 

zoon/dochter.(Alles zoveel mogelijk naamtekenen aub). 

Bij zonnige weer zorg er ook steeds voor dat u kind  zonnecrème bij heeft. 

 

Ook vragen wij jullie om een EIGEN BAL mee te brengen en deze te naamtekenen. 

Deze wordt elke avond terug mee naar huis genomen en de volgende morgen terug 

meegebracht. 

Wij vragen om duidelijk jullie naam op de bal te zetten ! 

Elke leeftijd heeft een bepaalde balgrootte: 

U5/U6/U7/U8/U9: Maat 3   (4j-8 jaar)  - U10/U11/U12: Maat 4    (9j-12jaar) 

 

 

Gelieve DUIDELIJK aan te geven indien jullie kind medicatie neemt (lijstje wat-hoe-

wanneer) en of er een speciale aanpak vereist is bij uw kind. Goede afspraken maken de 

beste vrienden!  

 

De organisatie eigent zich het recht toe om bij ontoelaatbare en/of herhaaldelijke feiten 

de deelnemer te schrappen van de stage na intern overleg van de organisatoren. 

 

Er rest ons jullie nog enkel een leuke stage toe te wensen. 

Tot 3april ! 

Graag tijdig telefonisch verwittigen indien uw kind door onvoorziene 

omstandigheden niet kan komen en niet voor 17u kan afgehaald worden.  

Of voor andere omstandigheden kan u ons altijd bereiken via deze weg. 

Tel.: 052 / 30 06 53. (kantine) – 0484/96 27 11 (De Bot Pieter ) 


