
NIEUWSBRIEF
SPELERS
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D E C E M B E R  2 0 2 2 N U M M E R  7

NIEUW: KLEDINGLIJN

NIEUW: KROKUSSTAGE
VOOR U13

TERUGBLIK:
HERFSTSTAGE VOOR U11

I N  D I T  N U M M E R

ZOMERKAMP
BLANKENBERGE
ZOMERSTAGE
WESTERLO

INSCHRIJVINGEN OPEN: 

NIEUW: 
Kledinglijn Pro Volley

Knielappen van MC David
Sportsokken van Erima 
Sandsocks van Vincere 

Ben je nog op zoek naar een leuk cadeau voor de
feestdagen? 

Vanaf heden kan je ook alle kledij van Pro Volley zelf aankopen!
We gingen recent een samenwerking aan met Trainersmateriaal. 

Bekijk onze webshop en bestel je favoriete items! 
https://www.trainersmateriaal.be/collections/pro-volley 

Ook te bestellen via onze webshop:



NIEUW: Krokusstage U13

woensdag 22 februari 2023
donderdag 23 februari 2023
vrijdag 24 februari 2023

4u volleybaltraining per dag 
stage T-shirt
drankje tijdens de lunchpauze (lunchpakket voorzie je zelf)
tussendoortjes: fruit + drankje + koek 

1 december: voorinschrijvingen voor Pro Volley-leden

15 december: inschrijvingen open voor iedereen 

van onderhands spelen naar receptie
receptie speler na een verplaatsing
bovenhandse receptie
receptie buiten het lichaam
floatopslag
tactische opties bij opslag
initiatie jumpfloat
spelvormen vertrekken vanuit opslag-receptie 

Na 2 succesvolle edities van een herfststage voor leeftijdscategorie U11 bieden we vanaf
2023 ook een krokusstage aan voor leeftijdscategorie U13.

Wanneer: 

Dit telkens van 9u tot 16u. 

Waar: 
Sporthal De Hoogt, De Hoogt 20, 2360 Oud-Turnhout

Kostprijs: 
€ 90
Het is ook mogelijk om per dag in te schrijven. De kostprijs per dag bedraagt € 30.

Inbegrepen: 

Inschrijvingen: 

Spelers die in aanmerking komen voor een voorinschrijving ontvangen een mail op 1 december met inschrijvingslink. 

Thema: 
Opslag-receptie

Wat mag je verwachten van dit thema? 



TERUGBLIK: Herfststage 2022 voor U11
Tijdens de herfstvakantie organiseerden we 3 dagen lang een herfststage voor
leeftijdscategorie U11. We mochten maar liefst 32 deelnemers ontvangen, wat bijna een
VERDUBBELING is ten opzichte van onze eerste editie. 
We werkten 3 dagen lang rond het thema slag en dat heeft zeker zijn vruchten
afgeworpen! 

Bedankt voor jullie deelname!
En ook een dikke merci aan het begeleidingsteam: Gitte Cools, Nena Keersmaekers, Stien
Gielis en Jolien Schuermans 

 



INSCHRIJVINGEN OPEN: 
Zomerkamp in Blankenberge
Zomerstage in Westerlo 

Wens je de nieuwsbrief voor spelers niet langer te ontvangen? 
Stuur een mailtje naar info@pro-volley.be om je uit te schrijven. 


