
  

BC Opwijk  Stamnummer VBL : 2097 
 
Adres : Sporthal Heiveld – Heiveld 65 – 1745 Opwijk 
Cel sport :  sportbco@gmail.com – 0476/65 08 15 
 

 
Uitnodiging Kerststage 2015 

 
Op 21,22, 23 en 24 december organiseert BC Opwijk zijn drieëntwintigste Kerststage in de sporthal 
Heiveld.  
Het doel is om voor alle deelnemers een kwaliteitsvolle basketbalstage aan te bieden. Onze 
gediplomeerde topcoaches zullen alles in het werk gaan stellen om alle spelers individueel beter te 
maken op het vlak van: shooting, passing, ballhandling, defense, transition... en natuurlijk ook FUN!  
 
Praktische info :  
 

Ploeg U6 U8 U10 U12 U14 U16 U18 
Geboortejaar ‘09-‘11 ‘08-‘09 ’06-‘07 ’04-‘05 ’02-‘03 ’00-‘01 ’98-‘99 

Aanvang 9u 9u 9u 13u 13u 13u 13u 

Einde 12u 12u 12u 18u 18u 18u 18u 

Thema balspeeltuin basketbal basketbal basketbal basketbal basketbal basketbal 

Bedrag € 40 € 50 € 50 € 75 € 75 € 75 € 75 

 
Tijdens de stage krijgt ELKE deelnemer:  
- intensieve basketbaltraining. Voor de allerjongsten, beestig leuke balspeeltuin met een accent op 
basketbal, 
- de exclusieve Kerststage T-shirt, 

- een uniek diploma,  

- en elke dag : een drankje, stuk fruit, iets lekkers,…. 
- veeeeeeeeeeel basketbalplezier 
 
Hoe inschrijven? 

- Bedrag overschrijven op rekeningnummer BE74 7340 3968 2507van BC Opwijk met 
vermelding “Kerststage + Naam speler + leeftijdscategorie”.   

+  registreren bij onze sportieve cel per email sportbco@gmail.com. Gelieve in de mail uw maat 
voor het T-shirt te vermelden. 

 
We sluiten de inschrijvingen definitief af op maandag 7 december. Omwille van praktische reden 
kunnen wij nadien geen inschrijvingen meer aannemen!!!! 

 
Breng zeker ook je eigen basketbal mee naar de stage!!! 

Er zullen foto’s en een compilatie video worden gemaakt van de activiteiten, die op sociale media kunnen gepubliceerd worden. Bij bezwaar, 

gelieve dit dan te vermelden bij de inschrijving. 

Cel Kerststage : Hannes – Yana – Matthias – Christophe – Elien - Fred 
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