
 
 

NIEUWSBRIEF voor CLUBS & TRAINERS 
MEI 2022 

 

Wat kan je verwachten in deze nieuwsbrief?  

 Einde zaalprogramma 2021-2022 
 Start beachprogramma 2022 
 Clinic: Tips & tricks voor beginnende beachtrainers door Dries Koekelkoren 
 Zomerstage & zomerkamp 

 

Einde zaalprogramma 2021-2022 

Op zaterdag 30 april gaven we onze laatste training van het zaalprogramma voor dit seizoen.  
Bedankt aan alle clubs voor hun vertrouwen in onze werking!  
U11: Heylen vastgoed – WeGi Lille en volleybalclub Rijkevoc 
U13: Oxaco BVC Antwerpen, Volley Beerse en volleybalclub Rijkevoc  
MU15: Oxaco BVC Antwerpen  
Wij kijken er alvast naar uit om onze samenwerking met jullie volgend seizoen verder te zetten!  
 

We hadden ook heel wat individuele speelsters die inschreven voor ons zaalprogramma. Ook zij 
kwamen verspreid uit provincie Antwerpen: Hellvoc Hemiksem, NRG VC Geel, VC Olen, Smash Lier, VST 
Lions, Volmar Ekeren en Olvoc Olen.  
Ook jullie hopen we zeker terug te zien in één van onze andere projecten.  
 
Afgelopen seizoen mochten we maar liefst 88 spelers begeleiden.  
 

Ook volgend seizoen zijn we terug van de partij met een zaalprogramma voor U11, U13 en mogelijk 
ook MU15. De gesprekken hiervoor zijn nog lopende.  
 

Start beachprogramma 2020 

Vanaf vandaag duiken we ook terug in het zand!  
Hopelijk is het weer ons ook goed gezind…  
Op dit ogenblik staat de teller op 84 inschrijvingen.  
 
Je kan ons dit seizoen terugvinden op:  
Locatie Beerse:  
U14 op woensdag van 18.30u tot 20u 
Mu16 op dinsdag van 18u tot 20u 
 
Locatie Geel:  
U12 op zondag van 10u tot 11u 
U14 op zondag van 11u tot 12.30u 
Mu16 op maandag van 18u tot 20u 
Ju14-Ju16 op vrijdag van 17.30u tot 19.30u 
 
Iedereen is welkom op onze trainingen! Dus indien jullie als club zelf geen beachprogramma 

aanbieden, mag je geïnteresseerde spelers zeker doorverwijzen naar ons aanbod.  



 
De beachtrainingen worden dit jaar begeleid door:  
U12 – U14: Jolien Schuermans & Jolijn Vandersmissen 
JU14 – JU16: Dries De Bie & Wout Van Dyck 
MU16: Robin Blondeel  
 
Alle info en mogelijkheid tot inschrijven kan vanaf heden enkel nog via info@pro-volley.be  
 

Clinic: Tips & tricks voor beginnende beachtrainers door Dries Koekelkoren  

In samenwerking met Volley Vlaanderen organiseren we een beachclinic.  
Op woensdag 18 mei ontvangen we Dries Koekelkoren op de beachvelden in Beerse.  

Thema: Tips & tricks voor beginnende beachtrainers 
 
Beachvolleybal wint steeds meer aan populariteit in België. Verschillende clubs bieden reeds een 
beachprogramma aan tijdens de zomermaanden. Maar hoe begin je daar nu aan als zaaltrainer?  
Expert Dries Koekelkoren zal ons hierin wegwijs maken tijdens een praktijkgerichte bijscholing.  
 
Wanneer:  

Woensdag 18 mei 2022 van 19u tot 21u 
 
Waar:  
Beachvelden Beerse, Rerum Novarumlaan, 2340 Beerse 
 
Voor wie:  
Iedereen is welkom! 

 
Licentie:  
Deze clinic komt in aanmerking voor de verlenging van de J-licentie.  
 
Kostprijs: 
Gratis voor licentiehouders 
€ 10 voor niet-licentiehouders 
 
Inschrijven:  
https://forms.gle/wzf2ESy1WZzqMchy7     
 

Zomerstage & zomerkamp 

Tijdens de zomer organiseren we ook een stage en een kamp voor de leeftijdscategorie U11, U13 en 

Mu15.  
 
Wat hebben we in aanbieding?  
Zomerkamp in Blankenberge – Sport Vlaanderen  
10 juli 2022 t.e.m. 17 juli 2022 
 
Zomerstage in Westerlo (extern) – sporthal ’t Beeltjens 
18 juli t.e.m. 22 juli 2022 
 
Gelieve deze info te verspreiden aan je clubleden van deze leeftijdscategorieën.  
 
Alle info en mogelijkheid tot inschrijven is terug te vinden op www.pro-volley.be.  
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Contactgegevens en sociale media  

 

 
info@pro-volley.be 

 
0499 277 377 

 
www.pro-volley.be 

 
 

www.facebook.com/ProVolleyBelgium 

 
instagram.com/provolley.be   
 

Pro Volley 
 

 

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? 
Meld je dan af door een bericht te sturen naar info@pro-volley.be 
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