Met steun van

Reacties van deelnemers
Haal meer uit je hobby!

Limburgse

Scheidsrechters

(Danny Ceyssens)
Danny

engageert

zich

om

“Een leuke, sportieve en vooral
een zeer leerrijke ervaring voor
zowel beginnende als reeds wat
ervaren scheidsrechters.”

V oor
el k e j eu gd- , r eser ve - ,
namiddagscheidsrechter of assistent.

elke jeugdscheidsrechter die voor de eerste keer
deelneemt aan het trainingskamp een trainingsuitrusting aan te bieden.

“Drie intensieve maar leuke
dagen waarin je elkaar op korte
tijd goed leert kennen “

Vriendenkringen
De vriendenkringen staan achter ons concept van
het trainingskamp.
De gewesten Beringen, Bree, Genk en NoordLimburg voorzien een financiële tegemoetkoming
voor hun leden als deze zich inschrijven voor het

“Het trainingskamp is een zeer leerrijke
ervaring en bovendien zeer tof.”

“Als je iets wilt bijleren en gemotiveerd bent
moet je zeker deelnemen. Je krijgt
toptrainingen en topsessies van zeer ervaren
scheidsrechters.”

trainingskamp.
Ervaren scheidsrechters
We hebben reeds de steun van enkele ervaren
scheidsrechters (sommigen uit nationale afdelin-

“Mijn eerste keer op trainingskamp met een
grote en toffe vriendengroep waar ik veel heb
bijgeleerd door de sessies en de aanwezige
topscheidsrechters.”

gen). Zij komen ter plaatste de trainingen en theoretische sessies verzorgen.

7-9 juli

trainingskampLIM@gmail.com

Trainingskamp 2017
Trainingskamp?

Voor wie?

Arbitreren is de mooiste
hobby die er is. Het is echter
niet de meest gemakkelijke
hobby.

Jeugdscheidsrechter, namiddagscheidsrechter of assistent? Maakt niet uit. Elke
Limburgse scheidsrechter die iets meer wilt
halen uit zijn hobby is welkom.

Wil je jezelf nog meer verdiepen in je hobby? Kom
dan mee op ons trainingskamp. Samen met andere jonge en meer
ervaren scheidsrechters bekijken we alle
aspecten van de arbitrage.

Wat kost het?

Op het programma staan:

We hebben getracht om de prijs van dit
trainingskamp zo laag mogelijk te houden.
We willen namelijk iedereen de kans geven
om te kunnen deelnemen. In de prijs is alles
inbegrepen met uitzondering van eigen
verbruik ’s avonds of overdag.



veldtrainingen geleid door ervaren
scheidsrechters;

Wat is allemaal in de prijs inbegrepen:


twee overnachtingen vol pension;



theoretische sessies waarin we ons
verdiepen in de regels van het voetbalspel;



huur trainingsfaciliteiten en vergaderzalen;



deelname aan de activiteiten;



boeiende gespreksmomenten met
ervaren collega’s, we hebben zelfs al
contacten om nationale scheidsrechters daar te krijgen;



aanwezigheid kinesist tijdens de
veldtrainingen;



mogelijkheid voor sportmassage;



en last but not least: een geweldige
ervaring in een toffe groep.

vervoer;



polo of T-shirt.



Dit ook nog:


eind april gaan we trainen met
andere Limburgse scheidsrechters op
de basvelden te Zonhoven;



we verloten een scheidsrechtersuitrusting onder de eerste 15 scheidsrechters die zich inschrijven.

De totale prijs bedraagt 125 euro per
persoon voor het hele weekend. We bieden
de mogelijkheid om wafels te verkopen. De
opbrengst van de wafels die jij verkoopt
gaat van de prijs af die jijzelf
betaalt om deel te nemen.

Wanneer?
Vrijdagmorgen 7 juli 2017 tot zondagavond

9 juli 2017.

Waar?
Na onze positieve ervaring van afgelopen

jaren hebben we opnieuw het centrum van
Sport Vlaanderen ‘het Netepark’ in Herentals
vastgelegd. Een toplocatie waar alle faciliteiten aanwezig zijn voor een geslaagd trai-

ningskamp.

Meer weten?
E-mail: trainingskampLIM@gmail.com
Ambassadeurs in de vriendenkringen
Beringen:
Tim Luyckx
Jeroen Janssens
Bree:
Bryan Bijnens
Genk:
Thomas Van Boven
HasTrui:
Glenn Brans
Noord-Limburg:
Dries Saenen
Stef Van Briel

Hoe inschrijven?
Mail naar trainingskampLIM@gmail.com

Like ons op Facebook en blijf
geïnformeerd.

Dit is een voorinschrijving. Je bent pas definitief
ingeschreven na betaling.

www.facebook.com/trainingskampSR

