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Beste basket(s)ters, 

 
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie richten wij zoals elk jaar een stageweek in. Voor 

de Pré-Microben zijn er 4 halve dagen voorzien van 9u tot 12u. Voor Microben, Benjamins en 

Pupillen op maandag, dinsdag en woensdag van 9u tot 16u, op donderdag van 9u tot 12u.  

Jullie zullen tijdens deze dagen trainen onder leiding van verschillende coaches om jullie 

basketbal-fundamentals bij te schaven, o.a. shot, defense, voetenwerk … 

Alle coaches wensen je alvast veel basketplezier!! 
 

Pré-Microben (2008-2009) 

maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24/12 van 9.00u. tot 12.00u. 

 4 voormiddagen x 3u.   = 55 euro  
 

Microben – Benjamins - Pupillen (2007 t.e.m. 2002) 

Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23/12 van 9.00u tot 16.00u 

Donderdag 24/12 van 9.00u tot 12.00u 

 Met je eigen lunchpakket   = 95 euro 

 Wij voorzien broodjes op maan-, dins-, en woensdag = 105 euro 
 

Locatie : Sporthal Nachtegaal OF Sint Rita (bevestiging volgt snel!) 

Inbegrepen : water, vier-uurtje en een basketbal voor elke speler! Schrijf je in voor 

1/12 om zeker te zijn dat je bal tijdig geleverd wordt. Schrijf je in na 1/12 vragen we 

om zelf al een bal mee te brengen naar het kamp zodat elke speler zeker een bal 

heeft. Je bestelde bal krijg je uiteraard van zodra deze geleverd wordt (tijdens of na 

het kamp)! 

Pré-Microben: bal nr. 4 – Microben, Benjamins, Pupillen: Bal nr. 5 

Meebrengen :  sporttas met basketschoenen en -kledij, handdoek en douche 

gerief, drinkbus. 

Inschrijven kan via onze site 

www.kontichwolves.be 

of mail naar kenny@kontichwolves.be 
 

Na je inschrijving krijg je van ons ook nog een bevestigingsmail. Vermeld in de mail 

duidelijk de naam van de speler, geboortejaar en of je lunch zal bestellen of zelf je 

eigen lunch zal voorzien 

Betaling via rekening : Basket Kontich BE20 7331 3821 7956 

Vermelding van naam + geboortejaar speler (+ ploeg) 

betaling geldt als inschrijving (schrijf je zeker ook in via mail bij Kenny !!!) 

inschrijven vóór 19/12/2015 (beperkte plaatsen) 

 

Meer informatie ? Neem dan gerust contact op met jeugdcoördinator 

Kris Koreman 0475/29.95.82 mail: kris@kontichwolves.be 
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