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CAMP

18-12-13

( Doorhalen wat niet van toepassing is)

POSITIE: GUARD FORWARD CENTER*
T-SHIRT: S M L XL XXL*
Jaren basketball ervaring: ......
Soort competitie: eredivisie
2e divisie
-- overgemaakt
Rayon
SUMMER

VOORNAAM:
NUMMER:
PLAATS:
TEL.NUMMER:

1

Ik heb een totaalbedrag van € 3

NAAM:
STRAAT:
POSTCODE:
GEBOORTEDATUM:
EMAIL:
CLUB:
man* vrouw*
week #1 :
week #2:

SIGN UP
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SUMMER SUMMER
CAMP201
3

ANNIVERSARY

Tel.
299 46 89 90
m.bennes@chello.nl
www.mariobennes.nl

CAMP 01
3

ANNIVERSARY

ContactAddress :
Petra Bennes
Jan Palachstraat 34
1447 XM Purmerend

33

Maandag tot zondag
van 18:00 tot 22:00 uur
ABN-AMRO
NL52ABNA0620087838
21-12-12 14:14
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WHAT

WHERE

YO, BALL PLAYERS

De beste coaches staan klaar om jou het
alfabet van het basketball te leren.

“THE AMERICAN WAY”

Zij weten alles over passing, schieten,
rebounding, hebben ervaring in aanvallen
en verdedigen en zijn expert in individuele
en teamtraining.
Als jij hebt besloten om een nog betere
basketballer te worden dan is het
“Summer Camp 201 ” the place to be.

STEP BY STEP

Aan de hand van video-opnamen die we
gedurende de week van je maken kunnen
we jouw spel verbeteren.
Met deze manier van trainen durven wij te
zeggen dat iedere deelnemer zowel fysiek
als mentaal een “topspeler” kan worden.
De trainingen zijn volledig gericht op
zelfdiscipline, concentratie, respect, sportiviteit
en wilskracht.

WHO
Het“SUMMER CAMP 201 ” wordt al jaar
georganiseerd voor aanstormende basketballers
in de leeftijd van 9 tot en met 18 jaar.

NO PAIN NO GAIN.

Onze coaches en spelers willen je op een eigen
professionele manier begeleiden naar de top
van je eigen kunnen.
Als je een goede speler wilt worden , moet je
het van de beste leren !!!
Het 201 -team bestaat, naast jou, uit
de volgende personen:

TOPCOACHES:

Hakim Salem
Lace Strong

WHEN

Het “SUMMER CAMP 201
de zomervakantie.
1e week:
2e week:

Het sportcomplex ICL in Landsmeer biedt alle
faciliteiten die we deze week nodig hebben.
Vanzelfsprekend is er een goede
slaapaccommodatie en een restaurant
aanwezig, maar het belangrijkste is dat er
voldoende courts zijn om te “hoopen”.

juli t/m
juli t/m

wordt gehouden in

juli 201
201

SUMMER
CAMP201
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PRO PLAYERS:

Ed Norvell
Vincent Krieger
Jones
Martin Esajas
Janiek van Veen
Lamont Randolph

Tom Simpson
Mario Bennes
Meindert van Veen

FYSIO:

Julian Jaring
Dino Bergens

SUMMER
CAMP201

Sponsors:

Nike
Sport Safaris
In2Work Coaching & Loopbaanadvies

WITH A TEAM LIKE THIS YOU CAN’T
GO WRONG!!

JOIN

Als je wilt deelnemen aan deze unieke
basketballweek moet je ervoor zorgen dat je
het inschrijfformulier volledig invult en

VOOR 1 JUNI 201 Eur 3

,=

hebt overgemaakt op het bankrekeningnummer:
ABN-AMRO NL52ABNA0620087838
Giro van de bank 15150
o.v.v. Summer Camp 201 en de
naam van de deelnemer.
Voor dit bedrag krijg je:
-vijf overnachtingen,
-drie maaltijden per dag,
-professionele training,
-medische begeleiding
LAST BUT NOT LEAST !
-een deelnemerscertificaat,
-de groepsfoto,
-het
campteneu.
-gratis basketball

SUMMER
CAMP 201
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