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     ALGEMENE INFO 

 

Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 

15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.  

We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO centum 

“Netepark” te Herentals. Dit complex biedt ons tal van mogelijkheden op het 

gebied van sport en recreatie.  

Naast de onvermijdelijke voetbalactiviteiten is er veel ruimte voorzien voor 

andere avontuurlijke,  plezante en sportieve activiteiten. De kinderen zullen 

zich geen seconde vervelen onder leiding van onze gedreven trainers en 

begeleiders.  

Voor de vijfde opeenvolgende keer zal de volledige A kern van K.F.C. Vrasene 

present tekenen. Dit geeft een extra pigment aan de stage want de 

jeugdspelers werken enkele activiteiten af samen met de seniores.  

Het weekend is voorzien voor spelers van °2009  tot en met °2001.  

Er zijn 95 plaatsen gereserveerd. Snel beslissen is dus de boodschap. De 

inschrijvingen worden afgesloten op 15 mei. Eerst is eerst ! 

De deelnameprijs bedraagt 100 € all in. Een tweede of derde deelnemer uit 

hetzelfde gezin betaalt 90 €.  

De inschrijving is definitief van zodra het inschrijvingsformulier is afgegeven 

én het volledige bedrag is betaald.  

We hopen uiteraard op een groot aantal deelnemers.  
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HET SPORTHOTEL 

 

Bloso – centrum “Netepark” ligt net buiten Herentals in één van de fraaiste 

gebieden van Vlaanderen. Op een oppervlakte van 120 ha biedt het centrum 

een gevarieerd aanbod aan sport- en recreatiemogelijkheden.  

Met K.F.C. Vrasene zullen we vooral gebruik maken van de twee verzorgde 

voetbalvelden, de gigantische sporthal, de Finse piste en de speelweide voor 

onze groepsspelen.  

Het complex beschikt over 166 bedden verdeeld over kamers van 2, 4 of 

uitzonderlijk 6 personen en elk met douche, lavabo (2) en toilet. Bedlinnen is 

ter plaatse voorzien.  

Het complex is volledig afgesloten voor het verkeer.  

Het centrum beschikt over een eigen keuken met koks die dagelijks een 

gevarieerd aanbod van verse produkten serveren.   

Eten doen we in groep in de ruime refter van het hotel. Inbegrepen 

maaltijden : 2 x avondmaal, 2 x ontbijt en 2x middagmaal.  

In het sporthotel beschikken we over een ruime zaal voor de indoor avond 

activiteiten én een gezellige binnenplaats die we als verzamelpunt gebruiken 

om goede afspraken te maken.  
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SPORTIEVE AKTIVITEITEN 

 

Er worden 3 VOETBALtrainingen van anderhalf uur voorzien per categorie.  

Per dag wordt bovendien nog een alternatieve sport aangeboden. Op het 

complex zijn tal van mogelijkheden : badminton, basketbal, atletiek - 

meeting, new games, zaalvoetbal… 

We werken een heus WK voetbal af op zondagvoormiddag.  

 

    ONTSPANNINGSAKTIVITEITEN 

Heel gevarieerd en aangepast aan de leeftijdsgroep !  

Massaspel met ALLE deelnemers. Elk jaar bieden we een nieuw spel aan.  

Mogelijke avond - activiteiten : disco-avond, casino - avond, quiz, film… 

We kunnen, naargelang de weersomstandigheden, terecht in 

recreatiedomein “Netepark” waar de kinderen de mogelijkheid hebben tot  

zwemmen, minigolfen, met BMX fietsen rijden of ravotten in de moderne 

speeltuin.  
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INSCHRIJVINGSGELD 

 

100 € 

 

Inbegrepen :  

 ALLE maaltijden (2x ontbijt/2x middagmaal/2x avondmaal) 

 4 uurtjes + versnaperingen (koeken, fruit, drankjes) 

 verzekering gedurende 3 dagen 

 busvervoer 

 begeleiding 

 kostprijs nevenactiviteiten (bv Netepark) 

 fijne teambuilding !  

 

Opmerking 1 : een tweede of derde kind uit hetzelfde gezin betaalt 90 €.  

Opmerking 2 : het sportkamp komt in aanmerking voor tussenkomst van de 

het ziekenfonds 
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BEGELEIDING 

De organisatie van een evenement vraagt een groot verantwoordelijkheids- 

gevoel van het begeleidende team. Naast de noodzakelijke trainers wensen 

we ook enkele gemotiveerde, enthousiaste, initiatiefnemende “begeleiders” 

mee op kamp te nemen. We streven naar een groep van 12 tot 15 

volwassenen om alles in goede banen te leiden. Niet iedereen die zich 

kandidaat stelt, kan mee. Eén en ander is afhankelijk van het aantal spelers 

per leeftijdscategorie.  

 

TAAKOMSCHRIJVING  

 wekken van de spelers 

 toezicht houden bij en deelname aan activiteiten 

 begeleiding van en naar de terreinen en het gebouw.  

 toezicht bij het slapen gaan / “avondronde” 

 helpen bij het omkleden  

 gedragsregels en afspraken respecteren en doen respecteren 

Trainers en begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor een leeftijdsgroep. 

Trainers en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie ! 

Trainers en begeleiders betalen eveneens 90 €.  

 

Kandidaat begeleiders / trainers melden zich bij kampverantwoordelijke Koen 

Vanwynsberghe via 0478/210602 of hogenakker@skynet.be 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Naam + voornaam  ………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum :   ………………………………………………………………………………… 

Adres :   ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

Telefoon :   ………………………………………………………………………………… 

Gsmnummer(s)   ………………………………………………………………………………… 

E-mail adres(sen)  ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

Te betalen    100 €    

     90 € indien tweede of derde deelnemer gezin.  

Gelieve het correcte bedrag over te schrijven op rekeningnummer  

BE41 4098 0068 3110,  KREDBEBB, met vermelding “sportkamp 2015 + naam 

speler”. 

Gelieve het volledig ingevulde formulier te bezorgen aan 

kampverantwoordelijke Koen Vanwynsberghe.  

Uiterste inschrijvings- én betalingsdatum : 15 mei 2015.  

Voor akkoord, 

Handtekening beide ouders,  

 


