
TRAININGEN 

Wat? 

• 30 wandelvoetbalsessies bij Club Brugge tussen september 2022 en juni 2023. 

• Deelname aan wandelvoetbaltornooien in binnen-en buitenland. 

Wanneer? 

• Wekelijks op donderdagnamiddag van 14u30 tot en met 16u00. 

• Periode: 8 september 2022 tot en met 15 december 2022 en van 26 januari 2023 tot 

en met 15 juni 2023. 

• Eigen tornooi ‘Club Brugge Oldstars Cup 2023’ in april/mei 2023 

Waar? 

• De trainingssessies zullen plaatsvinden op het buiten-kunstgrasveld van de Koude 

Keuken: Zandstraat 284, 8200 Sint-Andries. 

• Belangrijk: ijzeren noppen zijn verboden / voetbalgoaltjes niet verslepen op het 

kunstgras / het veld steeds proper achterlaten (geen waterflesjes laten liggen). 

Afwezig? 

• Als je niet aanwezig kan zijn op training gelieve coach Ivan of Philip steeds tijdig op de 

hoogte te brengen! 

CLUB BRUGGE 
LEGENDS 22-23 



 

LIDGELD 

Het lidgeld om deel uit te maken van het wandelvoetbalteam van Club Brugge seizoen 22-

23 bedraagt 90 euro. 

 

Wat krijg je hiervoor? 

• 30 sessies wandelvoetbal op het kunstgrasveld Koude Keuken of op de oefenvelden 

van Club Brugge. Periode: september 2022– juni 2023. 

• Training-shirt, short en sporttas van Club Brugge 

• Verzekering lichamelijke ongevallen tijdens alle trainingen. 

• Mogelijkheid tot douchen na iedere training. 

• Deelname aan nationale en internationale tornooien. 

• Mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld door de mutualiteit.. 

 

INSCHRIJVING VERVOLLEDIGEN 

De inschrijving is pas definitief na betaling van het lidgeld. Deelnemers kunnen het 

inschrijvingsgeld van 90 euro overschrijven naar het rekeningnummer van Club Brugge 

Foundation BE16 280-0473300-74 met vermelding van 'wandelvoetbal + je voornaam en 

familienaam'. 

 

! Alle betalingen moeten voor maandag 22 augustus 2022 gebeuren ! 

 

Als jullie nog mensen kennen die graag willen deelnemen aan onze wandelvoetbalsessies, 

kan dit door te mailen naar foundation@clubbrugge.be  

 

 
Ivan Pattyn 
Head Coach Club Brugge Legends 
0476 34 00 49 - ipattyn@outlook.com 

 
Philip Declerck 
Assistant coach Club Brugge Legends 
0473 81 01 50 - philip.declerck@telenet.be 
 
Peter Gheysen 
Head of Foundation 
0474 49 46 79 - peter.gheysen@clubbrugge.be 
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