Kerststage

Ryckebusch Tony
Schaapsstraat 16,
8800 Rumbeke

Rumbeke, 6 november 2013
Betreft: KERSTSTAGE WVBF U17-U19

Beste,
In de kerstvakantie organiseert de West-Vlaamse Badmintonfederatie traditioneel een kerststage voor geklasseerde
spelers. De groep U17-U19, 13 spelers, die geselecteerd werden om de weekendtrainingen + kerststage te volgen
worden sowieso op de stage verwacht, dit vooral in aanloop naar BK en PK (toch graag bevestiging van deelname).
e

Daarnaast is er nog plaats voor een 2 groep van 15 spelers U17-U19 om ook deze stage te volgen.
Voorwaarde is wel dat jongens min. C1 en meisjes min. B2 zijn.
U15 spelers kunnen ook aansluiten bij deze groep.
De voorwaarde is wel dat jongens min. C2 en meisjes min. C1 zijn.
Indien je interesse hebt, maar niet voldoet aan de klassementsvoorwaarde, aarzel niet om je aan te melden, misschien
bemachtig je zo toch nog een vrije plek!!
WAAR: sporthal Zwevezele
, Kasteelstraat z/n - 8750 Zwevezele
WANNEER:
2-3-4 januari telkens van 9-12u en 13-16u
(geen overnachting voorzien – eigen lunchpakket meebrengen)
PRIJS: 50 €

PRAKTISCH:

Gelieve bijgevoegd Excel-formulier ingevuld terug te mailen naar stages@wvbf.be . Tevens vragen we om 50€
over te schrijven op rekening nr. IBAN: BE46 3630 7490 3036 – BIC: BBRU BE BB – Bank: ING van de WVBF, met
vermelding “Kerststage Zwevezele 2014” + naam van de deelnemer.
LET OP!!
Eerst gegevens bezorgen – pas na bevestiging van je inschrijving overschrijven
Komende stages voor 2014:
Krokusstage Kachtem
voor U13A+B/U15A+B/U19A+B
op 3-4-5 maart 2014
Paasstage Gits
voor U9/U11A+B/U13A/U15A
op 7-8-9 april 2014
Zomerstage De Panne
B-C-D spelers en U11/U13 selectiespelers Nog nader te bepalen
De uitnodigingen voor deze volgen ten gepaste tijde.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.
Sportieve groeten
Ryckebusch Tony
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