
 

 

 

ZOMERSTAGE  

16-17 en 18 augustus2017 

Onze club, SK. Londerzeel, organiseert van woensdag 16 augustus  tot en met vrijdag 

18 augustus 2017 een zomerstage voor jongens en meisjes van 5 tem 12 jaar. 

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

Stadion Dirk Putteman – Brusselsestraat 149, 1840 Londerzeel 

Tel.: 052 / 30 06 53. (kantine) – 0479/28 02 79 (Eric Goossens) - 0484/96 27 11 (De Bot Pieter) 

Deze stage, gegeven door gediplomeerde trainers ( bijgestaan door gemotiveerde jeugdspelers), staat 

garant  voor een inhoudelijk sterk en gevarieerd programma met ook veel aandacht voor “FUN”.  

Er zullen dagelijks vier trainingssessies voorzien worden, waarbij alle aspecten van het voetbal aan bod 

zullen komen. De derde dag is er een technisch parcours voorzien en een tornooi. Nieuw is ook de 

penalty cup, waarbij er per groep, dagelijks penalty’s getrapt worden. Op het einde van de stage krijgen 

de winnaars van het technisch parcours en de penalty cup een prijsje. 

Bij de start van onze stage krijgt ook elke deelnemer een nieuwe bal. Deze bal wordt gebruikt tijdens de 

stage en mag na de stage mee naar huis. Gedurende de stage blijven de ballen op de club, zodat elke 

speler elke dag met zijn eigen bal kan trainen. 

Dagindeling: 

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

9u-10u30: Opwarming + eerste trainingssessie. 

10u30-10u45: Pauze + drankje. 

10u45-12u: Tweede trainingssessie + penaltycup. 

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

13u30-14u30: Derde trainingssessie. 

14u30-14u45: Pauze + drankje. 

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

16u-17u: Opvang spelers. 

 

 

 

 



 

 

Praktische afspraken: 

Mogen wij vragen om uw kind te komen aanmelden/afmelden in de kantine, bij de start en op het einde 

van elke stagedag.. 

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 zonnig weer vragen we jullie ook zonnecrème te voorzien.  

Drinken is erg belangrijk voor sporters! Gelieve uw voetballer dan ook een drinkbus mee te geven. De 

club zorgt voor fris water. Verder vragen wij ook geen frisdrank en/of snoep mee te geven. Er is een 

tien- en vieruurtje voorzien, een warme maaltijd met dessertje en we drinken enkel water tijdens de 

stage. 

 

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. Ook inzake voeding (mogelijke allergieën) weten we graag 

vooraf wat en hoe. 

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. 

 

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) – 0479/28 02 79 (Eric Goossens) 0484/96 27 11 (De Bot Pieter ) 

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

En dan zien wij jullie graag op woensdag 16 augustus . 

Sportieve groeten, het klsk zomerstage team . 




