
Andre Croux 

G.S.M 0486-881319 

INFO;andre.croux@telenet.be 

 

        SPORTSTAGE         

 

 

       

 

 
Sportstage  ZIERIKZEE van 22 tot 26 augustus 
Elk jaar opnieuw wordt er verteld door de deelnemers,dat de stage van afgelopen jaar toch 

de beste was.Dat komt vooral door de inzet v/d atleten en de vreugde die ze eraan beleefden. 

Daardoor is Zierikzee uitgegroeid tot een geweldige sportstage.Ook nu wordt het een stage 

van lopen,springen,fietsen,zwemmen en ontspanning in de gezonde zeelucht van het mooie 

Zeeland. 

Het verblijf is zoals steeds in “Den Osse”vlakbij Brouwershaven,een groepsaccomodatie op 

slechts 300 meter v/h Grevelingenmeer. 

De trainingen vinden plaats op de tartanpiste van Zierikzee.De verplaatsingen van Den Osse 

naar de piste en terug worden afgelegd per fiets,doorheen een prachtig stukje natuur,over 

fietspaden boven op de dijken(afstand ongeveer 12 km).De sportstage richt zich vooral tot 

jongeren vanaf miniem tot en met scholier. 

Enige kunde is niet vereist,de doelgroep zijn aangesloten VAL–atleten die een 

aansluitingsnummer 2016 bezitten en competitie voor ogen hebben. 

De technische disciplines en de algemene  atletiekvaardigheden worden verzorgd door 

gespecialiseerde trainers,dat is het belangrijkste streefdoel. 

We vertrekken maandag om 8.30hr op de parking v/h atletiekstadion Louis de Winter in 

Brasschaat,en komen samen aan de piste van Zierikzee om 10.00hr.Adres piste 

Zierikzee;Sportpark De Bannink-Banninklaan—Parking op het einde v/d laan 

Vandaar uit wordt de bagage verder verdeeld op de piste van Zierikzee en naar de 

verblijfplaats gebracht op “Den Osse” Brouwershaven.Dit door de keukenploeg. 

Het vervoer heen en terug wordt geregeld met auto’s. De  bagage en de fietsen kunnen voor 

diegenen die in Brasschaat en Deinze vertrekken opgeladen worden in een daarvoor 

voorziene vrachtwagen..De kosten voor de sportstage en het verblijf op basis van volpension 

bedraagt  €300..Ook dit jaar is onze toffe onovertroffen keukenploeg wederom aanwezig. 

Gezien het beperkt aantal plaatsen en het succes v/d voorgaande jaren,kan je best zo snel 

mogelijk inschrijven.Dit kan je doen door een voorschot van €150 te storten voor 1 mei 

2016 op volgend rekeningnummer  ;BE 16  0355 1849 7474 en het saldo van €150 voor 1 

juli 2016.   Verenigde atleten  Jozef Wuytslaan 25  2100 Deurne.  

Met vermelding Sportstage Zierikzee 2016 + naam en club v/d atleet. 

Sportieve grtn,André 

 

 


