Westmalle, 8 juni 2017

Betreft: North Sea Beach Rugby, 23 t.e.m. 25 juni 2017

Geachte ouders
Beste spelers

Na een meer dan geslaagde Super Saturday Rugby waar het herenteam zich de dapperste aller Galliërs
toonde en de dames hun gemotiveerde werklust nogmaals vertaald zagen in suprematie, sluit West
Saints het seizoen af in schoonheid.

Van vrijdag 23 t.e.m. 25 juni neemt het deel aan North Sea Beach Rugby, een internationaal
beachrugbytornooi in Den Haag. West Saints zal aantreden met 4 teams. Een team heren U16, heren
senioren en twee teams dames senioren. Na noeste studiearbeid een fijne manier om te ontspannen
en een mooie kans om contact te leggen met gelijkgezinden uit heel de wereld.
Spelers vertrekken 23 juni om 13.00 uur op de parking van de school met de bus. Die voert hen naar
de locatie van het tornooi: Strandweg 1, Den Haag, Scheveningen. Daar geniet het team van een
private coachingsessie onder leiding van enkele buitenlandse topcoaches. Zaterdag en zondag loopt
het tornooi van 10.00 tot 17.00 uur. Overnachtingen gebeuren, jongens en meisjes gescheiden, in
tenten op de Haagsche rugbyclub, Theo Mann Bouwmeesterlaan 800, Den Haag. Lokaal transport
gebeurt door middel van een shuttlebus. Thuiskomst is gepland op zondag 25 juni omstreeks
22.00 uur. Zodra wij België binnenrijden brengen wij de spelers daarvan op de hoogte, zodat zij u tijdig
kunnen verwittigen.
We herinneren de spelers er aan dat tijdens deze reis het schoolreglement van toepassing blijft
en instructies van de begeleiders strikt opgevolgd dienen te worden. In het bijzonder willen we
vragen de wettelijke bepalingen rond alcohol strikt na te leven en sowieso heel matig daarmee
om te gaan.
Inschrijven doet u in de onlineruimte ten laatste op maandag 12 juni. Uw inschrijving is pas
definitief na de storting van 75 euro op rekeningnummer BE18 4085 0025 8165 (VZW KOBA
Voorkempen) met vermelding van de ‘naam van de speler’ en ‘Beach Rugby’, en dit ten laatste op
16 juni 2017. Inbegrepen in de prijs zijn vervoer, inschrijving, verblijf, ontbijt en avondeten. Niet
inbegrepen zijn twee middagmalen en extra persoonlijke uitgaven.
We brengen graag enkele belangrijke zaken bijzonder onder uw aandacht.
-

Elke speler heeft twee documenten bij zich: zijn identiteitsbewijs, niet vervallen en niet
geblokkeerd (bijvoorbeeld na aangifte van verlies), en zijn Europese ziekteverzekeringskaart.
Dat laatste vervangt de SIS-kaart in de Europese Unie en is gratis te verkrijgen bij uw
ziekenfonds.
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-

Volgende documenten dienen bezorgd te worden op het secretariaat Viator, ten laatste op
16 juni: ingevulde medische fiche (uw zoon/dochter ontvangt deze vandaag in papieren versie)
en een ouderlijke toelating te reizen in het buitenland voor minderjarigen. Die toelating kan u
als ouder verkrijgen op uw gemeentehuis. Gelieve daarbij volgende gegevens in te vullen:
23 – 25 juni 2017 (data), Den Haag, Nederland (reisbestemming), Pieter Bruynseels
(reisbegeleider), rugbytour (activiteit).

Wat mag u zeker niet vergeten?
-

voldoende sportkledij: shorts en opwarmingsshirts
mondstuk
geen shoes nodig
overnachtingsmateriaal: luchtmatras en slaapzak
warme kledij voor ’s avonds
voldoende handdoeken en zonnebescherming (pet, bril, zonnemelk)
zakgeld

Spelers zijn tijdens de reis verzekerd door de ongevallenverzekering van de school. Heeft u vragen
hierover, dan kan u steeds terecht bij onze financieel directeur, mevrouw Bea Schrijvers. Bij annulatie
worden reeds gemaakte kosten niet terugbetaald. U bent vrij zelf een annulatieverzekering aan te
gaan.
Spelers zullen begeleid worden door Pieter Bruynseels (coach), Sarah Van Gisbergen en Zeger Dox
(trainer). Wie de begeleiders tijdens de tour wil contacteren kan dat op het nummer 0479 43 34 81.
Meer informatie over het tornooi kan u vinden op http://northseabeachrugby.com/beachrugby-den-haag/.
Indien u nog vragen hebt, kan u steeds contact met opnemen met de rugbycoach via het nummer van
onze school.

Vriendelijke groeten

P. Bruynseels
leerkracht LO en rugbycoach

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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