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Schoten, 20 mei 2019 

 

 

 

Beste handballers, beste ouders, 

 
 
 
Naar analogie met de voobije jaren organiseert handbalclub Schoten ook dit jaar weer een handbal-3-daagse 

in sporthal Vordensteyn. Onze handbal-3-daagse staat open voor alle kinderen die geboren zijn in 2012 tot 

en met 2002.  Zoals elk jaar zal deze handbal3daagse ook dit jaar weer gesplitst worden in jongens /meisjes 

voor de verschillende leeftijdscategorieën.  

 Woensdag  21  tem vrijdag 23 augustus: Jongens     J8 - J10 - J12 -  J14 -  J16 -  J18  

 Maandag 26 tem woensdag 28 augustus: Meisjes   M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M19 
 

Een stevige dosis handbal zal afgewisseld worden met een ruim aanbod aan andere activiteiten zoals o.a. 

jiujitsu en zwemmen. Dit alles onder de begeleiding van gediplomeerde trainers.  

 

Je bent iedere dag welkom vanaf 08u00 en de activiteiten starten om 09u00.  

’s Avonds houden we er mee op om 16u30 en om 17u00 sluiten we de deuren.  

Je brengt je eigen middagmaal mee. Een 10-uurtje en een 4-uurtje krijg je door ons aangeboden.  

 

Enige kennis van handbal is niet vereist, enkel een goede portie sportiviteit is aanbevolen.  

Om een aantrekkelijk programma te kunnen aanbieden, worden er per periode maximum 60 inschrijvingen 

toegelaten. Aarzel daarom niet om in te schrijven !! 

Deelname aan onze handbal-3-daagse kost € 50,00. Jongens en meisjes die niet aangesloten zijn bij 

Handbalclub Schoten betalen € 60,00. 

Kinderen tot 12 jaar ontvangen een attest “opvang van kinderen tot 12 jaar” voor de belastingen. Tevens kan 

je bij uw ziekenfonds informeren of er een terugbetaling voorzien is voor deelname aan sportkampen. 

 

Schrijf dus snel in!   Vul het inschrijvingsformulier volledig in en stuur dit naar 

handbaldriedaagse@gmail.com , en stort het correcte bedrag op rekening van HCS BE84 9795 9562 4259, 

met de vermelding “handbal-3-daagse” +  naam van de deelnemer(s) . 

Je inschrijving is pas definitief bij betaling! 

 

 De inschrijvingen worden afgesloten op 01 juli 2019 !! 

 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd terecht bij handbaldriedaagse@gmail.com 

 

 

Sportieve groeten en hopelijk tot dan! 

 

 

Trainers  HC Schoten 
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Inschrijving handbal3daagse HC Schoten 

21 – 22 – 23 augustus 2019    JONGENS 

************************************** 
 

Onderstaande kinderen zullen deelnemen aan de  handbal3daagse van handbalclub Schoten van 

 woensdag 21  tem vrijdag  23 augustus 2019.  

Het verschuldigde bedrag (€50 voor leden HCS -  €60 voor niet-leden HCS) wordt gestort op rekening van 

HCS BE84 9795 9562 4259, met de vermelding “handbal3daagse” +  naam van de deelnemer(s). 

 

Naam deelnemer geb. datum zwembrevet 1 maat t shirt 2 

   O S  

O M 

O L  

O XL 

O 6 – 8j 

O 9 – 11j  

O 12 – 14j   

   O S  

O M 

O L  

O XL 

O 6 – 8j 

O 9 – 11j  

O 12 – 14j   

   O S  

O M 

O L  

O XL 

O 6 – 8j 

O 9 – 11j  

O 12 – 14j   

Naam mama of papa       

 gsm nr ³ 

04……/…… …… …… 
e-mail 4 

…………………………………………… 
 
1  noteer afstand brevet of geen brevet 

²  kruis de juiste maat  aan van t shirt merk B&C (= witte t shirt HCS – maten volwassenen of rmaten kinderen) 
3  gsm-nr. van mama of papa 
4 mailadres van mama of papa; graag in drukletters 

 

 

Vader en/of moeder verleent toestemming tot deelname aan de handbal3daagse van HC 

Schoten en tot het nemen van de nodige maatregelen van medische of heelkundige aard in 

geval van ziekte of ongeval indien contactpersoon niet tijdig bereikt kan worden. 

 
Contact persoon 1:   Naam………………..……………   Tel. nr.: …………………………………. 

Contact persoon 2:   Naam………………..……………   Tel. nr.: …………………………………. 

 

Mijn kinderen  

O worden aan de sporthal afgehaald 

O mogen allleen naar huis gaan 

(indien niets aangeduid, mogen de kinderen alleen naar huis !) 

 

 

Naam: …………………………………  Datum: ………………………………… 

 

Handtekening:  …………………………. 
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Inschrijving handbal3daagse HC Schoten 

26 – 27 – 28 augustus 2019     MEISJES 

************************************** 
 

Onderstaande kinderen zullen deelnemen aan de  handbal3daagse van handbalclub Schoten   

van maandag 26 tem woensdag 28 augustus 2019. 

Het verschuldigde bedrag (€50 voor leden HCS -  €60 voor niet-leden HCS) wordt gestort op rekening van 

HCS BE84 9795 9562 4259,  met de vermelding “handbal-3-daagse” +  naam van de deelnemer(s). 

 
Naam deelnemer geb. datum zwembrevet 1 maat t shirt 2 

   O Dames-S 

O Dames-M 

O Dames-L 

O Dames-XL   

O Dames-XXL 

O XL  (unisex) 

   O Dames-S 

O Dames-M 

O Dames-L 

O Dames-XL   

O Dames-XXL 

O XL  (unisex) 

   O Dames-S 

O Dames-M 

O Dames-L 

O Dames-XL   

O Dames-XXL 

O XL  (unisex) 

Naam mama of papa      

 gsm nr ³ 

04….... /…..... ...…. ...….. 
e-mail 4 

……………………………………… 
 
1  noteer afstand brevet of geen brevet 

²  kruis de juiste maat aan  :  Dames model (= t shirt HCS Praag); unisexmaat (= witte t shirt HCS- merk B&C) 
3  gsm-nr. van mama of papa 
4 mailadres van mama of papa; graag in drukletters 

 

Vader en/of moeder verleent toestemming tot deelname aan de handbal3daagse van HC 

Schoten en tot het nemen van de nodige maatregelen van medische of heelkundige aard in 

geval van ziekte of ongeval indien contactpersoon niet tijdig bereikt kan worden. 

 
Contact persoon 1:   Naam………………..………….…     Tel. nr.: ………..……….……………. 

Contact persoon 2:   Naam………………..……………      Tel. nr.: ………………………………. 

 

Mijn kinderen  

O worden aan de sporthal afgehaald 

O mogen alleen naar huis gaan 

(indien niets aangeduid, mogen de kinderen alleen naar huis !)  

 

 

Naam: …………………………………  Datum: ………………………………… 

 

Handtekening:  …………………………. 


