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Met de steun van: 

 

WINTERSTAGE BRUGGE 2013 Volleyplus vzw. 
Voor D, C en B jeugd meisjes op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari 2013 

 
Beste speelsters en ouders, 

 

Volleyplus Vzw organiseert dit jaar voor het eerst (en op vraag van velen) een korte en intensieve 

topvolleybalstage in het BLOSO centrum van Brugge voor alle meisjes (geboortejaar 2002 en ouder) 

die graag in de kerstvakantie hun volleybaltechnieken bijschaven.  

 

Concept: Specialisatie training voor setters, receptie hoekspeelsters, middenspeelsters en libero’s. 

Feedback via video ondersteuning tijdens de trainingen. 

 

Stageplaats:  Bloso-centrum Brugge     Nijverheidsstraat 112        8310 Brugge 

Ontvangst en inschrijving: vrijdag 4 januari tussen 8u30 en 08u45.  

Einde van de stage: zaterdag 5 januari tussen 15u30 en 16u00. 

 

Deelnameprijs: € 95 (incl overnachting, maaltijden en trainingen).  

Bij inschrijving betaal je € 75 voorschot op het rekeningnummer: KBC 737-0237720-16.  

Bij aankomst betaal je € 20 cash. 

 

Programma ter plaatse: 

- Vrijdag 4 januari - 10u00 tot 12u00 training / 15u00 tot 17u00 training / Avondactiviteit. 

- Zaterdag 5 januari - 9u00 tot 11u00 training / 13u00 tot 15u00 training. 

 

- De leiding is handen van:  

o Julien Van de Vyver – Trainer nationale junioren – Europees Kampioen 2009 meisjes 

jeugd – trainer topsportschool volleybal – Olympisch Kampioen junioren meisjes 

Singapore 2010. 

o Nicole van Deventer – Trainster 1
ste

 team Lizards Lubbeek Leuven en B trainer 

volleybal. 

o Opgelet slechts maximaal 36 deelneemsters. Een inschrijving is pas geldig na het 

storten van het inschrijvingsgeld. Enkel terugbetaling na voorlegging doktersattest. 

 

Voor meer info kan je terecht bij: Julien Van de Vyver 0475653189 of op www.volleyplus.be  

Inschrijvingsformulier Volleyplus Vzw Winterstage Brugge 2013 
 

Ondergetekende ouder/voogd: ……………………………………………… 

 

Schrijft zijn dochter/zoon in voor de winterstage 2013 te Brugge 

Naam:…………………………………………..Voornaam:…………………. 

Adres:…………………………………………………………………………. 

Tel:……………………………..Email:………………………………………. 

Geboortedatum:………………………….Club:……………………………… 

 

Betaalt bij inschrijving € 75 te storten op Rek.Nr: KBC 737-0237720-16 

Betaalt bij aankomst in Brugge op 4 januari 2013  € 20 cash. 

Bij inschrijving en niet deelname is een doktersattest nodig.  

Het inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort mits inhouding van een administratieve kost van € 20. 

Handtekening Ouders of Voogd. 

 

Dit formulier mailen naar Julienvdv11@hotmail.com  na inschrijving krijg je een bevestiging via mail. 

http://www.volleyplus.be/
mailto:Julienvdv11@hotmail.com

