
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEAMSTAGE 
BRUGGE 

 



 

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 de verschillende formules:  
 
 
 
  



 

Voorbeeldformule 1:  
“Brugge die scone” 
220€ per deelnemer 

 
Vrijdag: 
17u00: Transfer met de trein vanuit plaatselijk station naar station van 
Brugge. De treinreis wordt gebruikt om reeds een kennisproef te doen.  
18u30: aankomst Brugge – ontvangst en korte briefing - inladen bagage -  
verdeling van de fietsen (elke deelnemer heeft een fiets ter beschikking). 
18u35: Fietstocht in groep richting verblijfplaats (2 mogelijkheden) 
18u45: Inchecken verblijfplaats – briefing en overlopen van de stage 
19u00: Avondmaal in sportcentrum Brugge. 
20u00: Sportquiz 
22u00: Deelnemers zijn vrij en hebben fiets ter beschikking om centrum 
Brugge op te zoeken. Onze verblijfplaatsen zijn steeds binnen 5 min 
fietsafstand van het centrum van Brugge.  
 
Zaterdag: 
09u00: Ontbijt 
10u00: Stadsspel met de fietsen in verschillende groepen.  
12u30: Broodjeslunch  
13u30: start namiddag activiteiten:  

• Dance battle – Welk team heeft de beste dansmoves?  
• Spel zonder grenzen – samenwerken in allerlei 

omstandigheden en tijdens de leukste proeven. Welk team 
functioneert reeds optimaal?  

• Archery Tag: Paint ball maar dan indoor en met pijl en boog.  
17u30: Vrij: douchen – ontspanning  
20u00: diner in centrum Brugge bij Mister Spaghetti.  
      (verplaatsing met de fiets) + vrij. 
 



 

Zondag: 
09u00: ontbijt op sportcentrum Brugge.  
10u00: uitchecken + fietstocht naar station Brugge. 
11u00: vertrek met trein vanuit station Brugge  
12u30: aankomst plaatselijk station 
 
 
  



 

 
Voorbeeldformule 2: 
“Brugge die scone” 
165€ per deelnemer 

 
Zaterdag: 
09u00: Transfer met de trein vanuit plaatselijk station naar station van 
Brugge. De treinreis wordt gebruikt om reeds een kennisproef te doen.  
10u30: aankomst Brugge – ontvangst en korte briefing - inladen bagage -  
verdeling van de fietsen (elke deelnemer heeft een fiets ter beschikking). 
10u45: Fietstocht in groep richting verblijfplaats (2 mogelijkheden) 
11u00: Inchecken verblijfplaats – briefing en overlopen van de stage 
11u15: stadsspel met de fietsen.  
13u00: broodjeslunch op sportcentrum Brugge. 
14u00: start namiddag activiteiten:  

• Dance battle  
• Spel zonder grenzen 
• Archery Tag 

18u00: eind activiteiten + opfrissen 
19u00: diner in sportcentrum Brugge  
20u00: quiz 
21u30: vrij 
 
Zondag: 
09u00: ontbijt op sportcentrum Brugge.  
10u00: uitchecken + fietstocht naar station Brugge. 
11u00: vertrek met trein vanuit station Brugge  
12u30: aankomst plaatselijk station 
Einde stage. 
 
 
 



 

Alle bovenstaande stages zijn voorbeeldstages en kunnen steeds worden 
aangepast in samenspraak met de staf van de organiserende club.  
Rekening houdend met reeds geboekte stages kan de organisatie ook op 
maat worden aangepast. 
  
Prijzen:  
 
Voorbeeldformule 1: 220€ per deelnemer 
Voorbeeldformule 2: 165€ per deelnemer 
Bovenstaande prijzen zijn inclusief:  

• Overnachtingen 
• Alle activiteiten 
• Maaltijden 
• Waters en frisdrank en koeken tijdens de activiteiten.  
• Volledige coördinatie van het weekend 
• Begeleiding van de activiteiten 

 
Overnachtingsmogelijkheden:  

• Sportcentrum Vlaanderen Brugge 
• Jeugdherberg Brugge 

 
Optioneel: 
• Diner Brugge – Mister Spaghetti – 23€/deelnemer – een topper!! 

  Pasta a volonté 
  Vier verschillende sauzen die op uw tafel worden geplaatst.  

Little drunk formule: Huiswijn of pils en water a volonté tijdens de 
maaltijd.  

 
Exclusief: 

• Verbruik van dranken en andere wanneer de deelnemers vrij zijn.  


