
NIEUWSBRIEF
SPELERS

www.pro-volley.be - info@pro-volley.be

O K T O B E R  2 0 2 2 N U M M E R  6

LAATSTE KANS:
ZAALPROGRAMMA

HERFSTSTAGE U11

I N  D I T  N U M M E R

VOORINSCHRIJVING
ZOMERSTAGE &
ZOMERKAMP

Laatste kans :
zaalprogramma 2022-2023

Volleybalschool (2de en 3de leerjaar)
15 trainingen van 1.15u op zondagvoormiddag van 11u tot
12.15u
Kostprijs: € 90
Locatie: sporthal Balsakker in Gierle

U11 (4de en 5de leerjaar)
20 trainingen van 1u30 op zondagvoormiddag van 9.15u tot
10.45u
Kostprijs: € 125
Locatie: sporthal Balsakker in Gierle 

MU13-MU15 (6de leerjaar en 1ste, 2de en 3de middelbaar)
18 trainingen van 2u op zaterdagvoormiddag van 10u tot
12u
Kostprijs: € 150
Locatie: 2 sporthallen in Lint

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: www.pro-volley.be 
inschrijven: info@pro-volley.be



Inschrijvingen herfststage 2022
De inschrijvingen worden afgesloten op zaterdag 15/10! 



 

Datum: zondag 9/07/2023 t.e.m. zondag 16/07/2023
Locatie: domein Sport Vlaanderen in Blankenberge 
Leeftijdscategorie: U11 - U13 - U15 - U17 

Kostprijs: € 399 
Voorschot: € 100
Restbedrag van € 299 dient betaald te worden voor 1/04/2023.

Inbegrepen: 
7 overnachtingen in het complex van Sport Vlaanderen
Ontbijt, lunch en avondeten in het complex van Sport Vlaanderen
Tussendoortjes in de voor- en namiddag (fruit, koek en drankje)
18u volleybaltrainingen 
alternatieve volleybalactiviteiten zoals challenges, smashvolley, ...
elke dag een ontspannende nevenactiviteit
namiddag naar het strand voor standspelen en ontspanning
op zaterdag sluiten we af met een tornooi, BBQ en fuif
stage T-shirt 

Datum: maandag 17/07/2023 t.e.m. vrijdag 21/07/2023
Locatie: sporthal de Beeltjens in Westerlo
Leeftijdscategorie: U11 - U13 - U15 - U17 (geboortejaar °2013 - °2006)
Kostprijs: € 125

Voorschot: € 50
Restbedrag van € 75 dient betaald te worden voor 1/04/2023. 

Inbegrepen: 
tussendoortjes in de voor- en namiddag (fruit, koek en drankje)
18u volleybaltraining
alternatieve volleybalactiviteiten zoals challenges, 

elke dag een ontspannende nevenactiviteit
namiddag zwemmen in het zwembad van Geel
stage T-shirt

Zomerkamp Blankenberge 2023

       (geboortejaar °2013 - °2006)

Zomerstage Westerlo 2023

             smashvolley, ...

Voorinschrijving: zomerkamp & zomerstage
Spelers die in het verleden hebben deelgenomen aan een project van Pro Volley krijgen
de kans om eerder in te schrijven voor onze zomerkamp en zomerstage. 
Zo ben je (bijna) zeker van je plaatsje! 
De voorinschrijvingen voor de zomerstage en het zomerkamp starten op zaterdag 15
oktober. Spelers die in aanmerking komen ontvangen een mail met de inschrijvingslink.
Voor nieuwe spelers worden de inschrijvingen opengezet op zaterdag 29 oktober. 

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


