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WK Stage KM Torhout op maandag 26/12 en dinsdag 27/12 

Op 20 november gaat het WK te Qatar van start met de wedstrijd 

Qatar-Equador.  

We zijn met zijn allen ongetwijfeld veel meer benieuwd wat onze 

Belgen zullen doen op dit WK, dat trouwens plaats heeft op een 

ongewone datum! 

Zullen de Rode Duivels erin slagen om nog een keer te vlammen en 

op die manier de hoofdvogel af te schieten of valt ons toch eerder 

teleurstelling te beurt? We hopen en duimen natuurlijk met zijn allen 

op dat eerste! 

Wil je ook een WK-speler of speelster zijn? Kom dan zeker naar onze 

2-daagse WK stage. De vedetten van het WK zullen hier allemaal 

de revue passeren en jullie zullen kunnen strijden om de enige 

echte wereldbeker! 

Toon jullie kunsten en wie weet win je de WK finale! 

Concreet 

Deze 2-daagse stage vindt plaats op maandag 26/12 en dinsdag 

27/12.  

Ben je zelf leeftijd U10, U11, U12 of U13 en je bent enthousiast om 

deel te nemen, twijfel dan niet en schrijf je in. 

Inschrijven kan via de website van KM Torhout Jeugd. 

Zoals gezegd vinden onze activiteiten plaats enerzijds in de 

stedelijke sporthal en anderzijds op het voetbalstadion ‘De 

Velodroom’ te Torhout (weersafhankelijk).  

De stage zal doorgaan van 9u tot 16u. Voor de vroege vogels is er 

vanaf 8u opvang voorzien en  

‘s avonds kan je ook in de opvang blijven tot 17u. 

Nog even meegeven dat je zelf dient te voorzien in een 

middagmaal en dat de kostprijs voor deze stage 60 euro bedraagt. 

Alle verdere, concrete info zullen jullie ontvangen de week voor de 

stage. 

 

Hopelijk tot dan! 

Alexander Dedeyster en Gert-Jan Joseph 
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