
 

 

 Voetbalkamp FC Moorsel 
 

Beste ouders, beste spelers, 

Tijdens de paasvakantie in 2018 zal FC Moorsel haar 6de voetbalkamp organiseren. Dit kamp 

vindt plaats van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 6 april 2018 (4 dagen dit jaar) op de 

terreinen van FC Moorsel.  

De spelers krijgen tijdens het kamp 4 trainingssessies per dag en kunnen elke middag genieten 

van een warme maaltijd. 

De trainingen starten elke dag om 9u00 en eindigen om 16u00. Opvang wordt voorzien vanaf 

8u00 tot 17u00.Behalve hen een leuke week bezorgen willen we er ook naar streven dat alle 

deelnemers na deze voetbalweek daadwerkelijk vooruitgang geboekt hebben op algemeen 

motorisch en voetbaltechnisch vlak. Om dat te garanderen zullen er, naast de groepstrainingen, 

ook thematrainingen georganiseerd worden zodat alle facetten van de jeugdopleiding belicht 

worden.  

De inschrijvingsprijs voor deze stage bedraagt 120 € per speler. Hierin zijn alle activiteiten, 

verzekering, tussendoortjes en warme maaltijden inclusief drankje inbegrepen. Het 

voetbalkamp staat open voor alle kinderen van geboortejaar °2013 tot en met °2003 (meisjes 

tot en met °2002), dus ook voor kinderen die geen lid zijn van voetbalclub FC Moorsel.  

Prioriteit aan spelers van FC Moorsel tot 28 februari . Daarna open voor iedereen. 

Let op: we kunnen maximaal 70 spelers toelaten. Wees er dus op tijd bij om in te schrijven! 

Wij vragen jullie om rechtstreeks online in te schrijven op 
 https://fcmoorsel.be/inschrijvingen/voetbalkamp/  en het bedrag van 120€ over te schrijven (geen 
cash) op rekeningnummer van FC Moorsel - IBAN : BE90 0011 5930 8432  BIC: GEBA BEBB met 
vermelding van de naam van de speler + inschrijving voetbalkamp. Uiterste datum voor 
inschrijving is 15 maart 2018. 
 
 Een infobrochure met betrekking tot alle sportieve en extra-sportieve details en een medische 
vragenlijst worden jullie later bezorgd. 
Zijn er vragen, aarzel niet om een mail te sturen naar thierryvdm65@hotmail.com  
Het belooft alleszins een leuke en leerrijke week te worden voor de voetballertjes, en wij hopen 

dan ook dat dit voetbalkamp net als vorig jaar zal uitgroeien tot een groot succes. 

Sportieve groeten van Jeugdopleiding FC Moorsel. 

https://fcmoorsel.be/inschrijvingen/voetbalkamp/

