
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIVAK TEAMSTAGE 

 
 
 
 



 

M&V Sportevents organiseert al meer dan 10 jaar teamstages voor clubs 
die zich succesvol willen voorbereiden op het seizoen. We kunnen toch wel 
stellen dat er al veel teams een topseizoen gedraaid hebben na een stage 
bij ons.  
 
Onze stages steunen op 2 belangrijke pijlers.  
 
Enerzijds vertrekken wij van een perfecte organisatie waarbij wij niets aan 
het toeval overlaten. Spelers en staff kunnen zich zo optimaal focussen op 
de activiteiten en op het smeden van een team gedurende de stage.  
Wij begeleiden niet alleen de activiteiten maar wij zorgen ook voor de 
volledige coordinatie van de stage. Van aankomst tot vertrek staan wij bij 
M&V- sportevents ter beschikking van de deelnemers.  
 
Anderzijds zijn de activiteiten van onze stages zorgvuldig gekozen en erop 
gericht om de teamspirit bij de deelnemers aan te wakkeren en de 
groepsgeest te versterken. Dit door competitieve activiteiten aan te bieden, 
maar ook door voldoende pleziermomenten in de stage te voorzien.  
 
 
Onderstaand beschrijven wij 2 formules die mogelijk zijn op de terreinen 
van de club zelf. Het grote voordeel hiervan is dat de activiteiten kunnen 
doorgaan op de vertrouwde accommodaties en dat de combinatie met een 
voetbaltraining gemakkelijk te maken is.  
Wij voorzien de leukste activiteiten met enthousiaste en ervaren 
begeleiders en we voorzien ook de nodige slaapplaatsen in tenten. 
Vandaar de naam BIVAK.  
 
 
 
 
  



 

“BIVAK op clubterrein – formule 1’ 
50€ per deelnemer met een minimum van 25 deelnemers  

 
 
Zaterdag: 
08u30: Aankomst + ontbijt op de club 
09u30: training op de club  
12u00: broodjeslunch op de club  
12u45: start namiddag activiteiten:  
•  Verdeling van de groepjes 
•  2 activiteiten - keuze uit:  

Spel zonder grenzen  
Wie is de Mol?  
Highlandgames  
Archery tag  

•  Opzetten van kampeertent per groep. 
 

17u00: Vrij: douchen – ontspanning  
18u00: diner in lokaal restaurant dichtbij de club of BBQ op de club?  
19u30: avondactiviteit (stadsspel, quiz, funny minute games) 
 
 
Zondag: 
08u15: ontbijt op de club  
9u00: tenten afbreken  
09u30-11u30: training op de club. 
 
 
  



 

 
“BIVAK op clubterrein – formule 2’ 

75€ per deelnemer met een minimum van 25 deelnemers 
 
 
Zaterdag: 
08u30: Aankomst + ontbijt op de club 
09u30: Stadsspel in de buurt of 1 activiteit uit de namiddag.   
12u00: broodjeslunch op de club  
12u45: start namiddag activiteiten:  
•  2 activiteiten - keuze uit:  

Spel zonder grenzen  
Wie is de Mol?  
Highlandgames  
Archery tag  

•  Opzetten van kampeertent per groep. 
 

17u00: Vrij: douchen – ontspanning  
18u00: diner in lokaal restaurant dichtbij de club of BBQ op de club?  
19u30: avondactiviteit (stadsspel, quiz, funny minute games) 
 
 
Zondag: 
08u15: ontbijt op de club  
9u00: tenten afbreken  
09u30-11u30: training op de club. 
  


