A.S.B.L.

BRUSSELS BULLS

V.Z.W.

American & Flag Football Team

Beste ouders,
Beste speler,
Training begint weer voor het junior team op 13,14,17,20 en 21 augustus 2012 (maandag
19.30-+21.30 en dinsdag - vrijdag 20.00 tot 22.00)
Elk jaar organiseren we een trainingskamp voor het junior team.. Het kamp zal beginnen op
donderdag, 23 augustus ('s avonds) tot zondag 26 augustus om 14.00 uur.
Dit kamp is verplicht voor alle junioren die willen deelnemen aan het junior kampioenschap. We
hebben een titel te verdedigen en er is veel werk te doen. De andere teams maken zich klaar
om ons te verslaan!
Sinds vorig seizoen stellen we een ploeg op in de 6vs6 competitie (ontwikkelings league) en in
de 9vs9 (Elite League). Junioren zijn spelers geboren in 1993, 1994, 1995, 1996 en 1997)
Hier is de nodige kamp informatie:
• Plaats:
High Chaparral, Hoogveld 2, 9255 BUGGENHOUT
• Vertrek:
23/08/2012> 17.00 en 19.00 in het sportcentrum in Berchem / live op locatie
• Terug:
zon 26/08 14.00 uur. Ouders zijn welkom om hun kinderen op de kampplaats af
te halen
• Kosten:
€ 35 te betalen op onze rekening (huisvesting, voedsel, warme maaltijden, ...)
• Vooraf inschrijven bij brusselsbulls@hotmail.com VÓÓR 01/08/2012 geniet de voorkeur.
NIET VERGETEN!
• Kopie van ID-kaart
• American football uitrusting (helm, schouderpads ...)
• Sportschoenen (zowel loop schoenen als voetbalschoenen)
• Slaapzak
• genoeg kleren voor drie dagen
• pen en papier!
Voor meer info: 0486.75.63.40 of brusselsbulls@hotmail.com (bij voorkeur)
Hierbijgevoegd is ook het inschrijvingsformulier voor volgend jaar. Als u uw inschrijving
bevestigt met betaling voor 10 juli krijgt u een premiekorting.
Met vriendelijke groet,
Lesley MOREELS
President
Voor inschrijving voor het kamp en voor apparatuur huurprijs + kunt u het bedrag
overmaken op onze rekening BE89 - 734 0155761 85. Gelieve het bedrag voor het kamp
appart over te schrijven.
Brussels Bulls vzw, Genstesteenweg 1140 b/31, 1082 Brussels, brusselsbulls@hotmail.com

