
 
 

OMNISPORT GSF-TIENEN 

IN SAMENWERKING MET BASKETCLUB TIENEN 

ORGANISEERT 

BASKETBALGEWENNING FOR KIDS(seizoen 19/20) 

 

Wat is balgewenning? 

 

Een gevarieerd bewegingsaanbod in balgewenning voor jonge kinderen van 6 tot 8 jaar die 

graag“BASKETBAL” willen spelen. 

Kennismaking met brede waaier aan bewegingsoefeningen met bal. 

 

✓ Omdat kinderen het fijn vinden om al spelend te bewegen 

✓ Omdat BEWEGEN een gunstige invloed heeft op de ademhaling, op de bloedsomloop, 

op de eetlust en op het slaappatroon 

✓ Omdat “Balgewenning” een betere vorm is om verschillende motorische vaardigheden 

te ontwikkelen zoals lopen, springen, klimmen, werpen, vangen, klauteren, hinkelen. 

  

Voor wie ? 

 Wij bieden onze balgewenning-lessenreeks voor kinderen vanaf 6 tot 8 à 9 jaar. 

 

Hoe verloopt een lessenreeks? 

De  lessen vinden plaats in sporthal “Houtemveld” in Tienen (hal 3) . 

Ervaren en geschoolde trainer(s) begeleiden de lessenreeks, gevan voortdurend 

aanwijzigingen en tips, gebruiken adequaat sport- en ander materiaal om de 

motoriek te stimuleren. 
Schrijven zich in voor de lessenreeks en betalen het deelnamebedrag OP VOORHAND op rekeningnummer 

BE79 9793 9158 2133 van Alain Verheyden. De inschrijving is PAS definitief na ontvangst lesgeld. 

 



 
Waar ? 

In Sportschuur “Houtemveld” (hal 3)  in Tienen   

 

Wanneer ? 

Elke maandag en donderdag, dit vanaf  maandag 16 september 2019  tot eind april 2020, 

telkens van 18 tot 19 uur. Niet tijdens schoolvakanties of feestdagen! 

 

Prijs?   LESGELD:  150 euro, lidgeld en verzekering inbegrepen! 

Voor leden van de Gezinsbond en de basketclub Tienen: 130 euro 
   Wie voor 30 september 2018 het lidgeld betaalt geniet nog een bijkomende korting van 20 

euro.      
                                    

Inschrijvingstrookje opsturen 

naar:  

Alain Verheyden  

Vianderstraat 15 

3300 Tienen 

 016/81 91 85 

alain.verheyden1@telenet.be 

 OOK BIJ GSF-TIENEN: 

MULTIMOVE vanaf 4 jaar in 

de sportschuur, Houtemveld, 

3300  TIENEN 

Infofoon: zie hiernaast 

 

>-------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrook: opsturen of mailen! 
Naam: Ouders      GSM: ………………………………. 
    
………………………………. …………………. …………. 
 
Naam  kind(eren)                                                Geb.Datum                                                    
………………………………. ………………….     …………. 
 
…………………………………………………. ..    …………. 
 
Straat:……………………………………  Nr.:……………… 
 
Postcode: ………. Gemeente: ………………………………. 
 
Tel. nr: ……………………………………………e-mail: …………………………………………  
 
Via welk kanaal kwam u in contact met onze club?………………………………….. 
 

Bovendien bezorgen wij, na betaling van het lidgeld en op aanvraag, een attest 
dat  bij de ziekenfonds(en) kan ingebracht worden voor een tussenkomst in de 
aansluitingskosten van pakweg 15 tot 25 € naargelang de mutualiteit. 

 


