
THEMAKAMPEN

SITUERING
Het Voetbalkamp van VZW Sportsminded wil kinderen 
uit de omgeving de kans bieden om gedurende een (va-
kantie) periode te trainen en te spelen in ideale voetbal 
omstandigheden. 

VZW Sportsminded wil de bewegingsvreugde voor iedere 
speler garanderen om zo te komen tot een optimaal 
leerresultaat.

5-8 jaar:  
Het leren beheersen van de bal (technische vaardighe-
den) in relatie tot voetbalweerstanden (tijd en ruimte). 

8-12 jaar: 
Het ontwikkelen van een basisspelbekwaamheid. Spe-
linzicht en technische vaardigheden worden ontwikkeld 
door middel van het spelen van vereenvoudigde voetbal-
situaties.

MISSIE/VISIE
Vooropvang: 8 uur tot 9 uur

In de voormiddag: 9 uur tot 12 uur
Dan wordt er een aangepast en afwisselend voetbalpro-
gramma aangeboden aan de spelers met als belang-
rijkste onderdelen: looptechniek, coördinatie, passing, 
passeerbewegingen en wedstrijdvormen met pretacti-
sche doelstellingen. 

Het namiddagprogramma: 13 uur tot 16 uur
Dit is een observatiefase en bevat volgende thema’s: 
teambuilding, sportieve uitstappen, taakgerichte en spe-
lergestuurde opdrachten en voetbalspecifieke testen.

Naopvang: 16 uur tot 17 uur

WIE?
Kinderen van 5 jaar
tot en met 12 jaar.

WAAR?
FC Zemst 
Brusselsesteenweg 7
1980 Zemst

WANNEER?
9 augustus 2021 tot 
13 augustus 2021

CONTACT
Brent Boen
0473 37 67 64 
boenbrent@gmail.com

PRIJS EN INSCHRIJVING?
Inschrijven via de website: 
naam + voornaam +  geboortedatum (dd/mm/jjjj) + email + adres 
+ telefoonnummer + voetbalkamp zomer.

Prijs:
125 euro/kind

Overschrijving op het rekeningnummer:
BE68 0688 8921 9134.

Met mededeling: 
voetbalkamp zomer + naam + voornaam + adres + telefoonnummer 
+ geboortedatum (dd/mm/jjjj).

OPGELET!
Uw inschrijving is pas geldig na het ontvangen van een 
officiële bevestigingsmail.

WAT ZIT ER IN DE PRIJS?
Verzekering Sporta
2 tussendoortjes + drank
Uitstappen + huur accomodatie
Begeleiding + aandenken

WAT BRENG JE MEE?
Eigen lunchpakket 
Aangepaste voetbalkledij 
Kousen, short, T-shirt, trainingsbroek en trainingsvest, douche materiaal, 
reserve kledij

VOETBALKAMP 
ZOMER 2021

Bekijk onze uitleendienst: springkastelen, 
grote gezelschapsspelen en sportmateriaal!


