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START
ZAALPROGRAMMA

HERFSTSTAGE U11

DIT WAS ZOMERKAMP
BLANKENBERGE 2022

I N  D I T  N U M M E R

DIT WAS ZOMERSTAGE
WESTERLO 2022

Start inschrijvingen
zaalprogramma 2022-2023

Volleybalschool (2de en 3de leerjaar)
15 trainingen van 1.15u op zondagvoormiddag van 9.30u tot
10.45
Kostprijs: € 90

U11 (4de en 5de leerjaar)
20 trainingen van 1u30 op zondagvoormiddag van 11u tot
12.30u
Kostprijs: € 125

U13 (6de leerjaar en 1ste middelbaar)
25 trainingen van 2u op zondagvoormiddag van 9.30u tot
11.30u
Kostprijs: € 165

Inschrijvingen Regio Turnhout geopend voor
Volleybalschool, U11 en U13! 

Wil jij graag meer trainen of ben je op zoek naar meer uitdaging? 
Dan is ons zaalprogramma misschien iets voor jou! 
Met dit project willen we extra trainingen aanbieden om de
individuele progressie van elke speler te verhogen. Ontdek onze
uitgangspunten en doelstellingen in onze infobrochure op
www.pro-volley.be. 

Wat kan je verwachten van onze zaaltrainingen? 

Alle trainingen zijn opgebouwd vanuit een plan/visie vanuit een
jaarplan, technische lijn en doelstellingen.

Meer info & inschrijvingen: www.pro-volley.be 



Start inschrijvingen herfststage 2022



Dit was zomerkamp Blankenberge 2022
Van zondag 10/07/2022 tot zondag 17/07/2022 waren we met 28 deelnemers en 6
begeleiders te gast op het domein van Sport Vlaanderen Blankenberge voor ons
allereerste zomerkamp.  

 



Dit was zomerstage Westerlo 2022

Herfststage U11 in Lille op maandag 31/10, donderdag 3/11 en vrijdag 4/11
Zomerkamp U11-U13-U15 in Blankenberg van zondag 9/07 tot zondag 16/07
Zomerstage U11-U13-U15 in Oud-Turnhout van maandag 17/07 tot vrijdag 21/07

Stages & kampen: 

Meer info volgt via deze nieuwsbrief, op onze website en sociale media. 

Op maandag 18/07/2022 startte dan meteen onze zomerstage in Westerlo. Met 18
deelnemers en 4 begeleiders maakten we er een ongelooflijk fijne week van! De extreme
zomertemperaturen zorgde voor een aanpassing in het weekprogramma, maar extra
waterspelletjes en een extra zwembeurt vonden de jongens en meisjes zeker niet erg! 

Dankjewel aan de 47 enthousiastelingen van ons zomerkamp en zomerstage. 
Ook dikke merci aan alle begeleiders van onze zomerprojecten: Amparo Velez Gutierrez,
Frauke Minten, Nena Keersmaekers, Stien Gielis, Nette Caluwé, Kaat Stynen, Lotte
Martens en Jolien Schuermans. 

Meer foto's zijn terug te vinden op onze facebookpagina en Instagram. 


