
Waar & Wanneer 

 

Herfstvakantie: 20, 21, 23 & 24 oktober 2014  
 

DUIZEL (Dosko ‘32)  

Meer 15, 5525 KS Duizel  

 

 

Herfstvakantie: 27, 28, 30, 31 oktober 2014  
 

BALEN (K. Verbr. Balen) 

Stappersdijk, 2490 Balen 

GEEL (KFC Beekhoek) 

Broekstraat, 2440 Geel 

DESSEL (KFC Dessel) 

Brasel 34, 2480 Dessel 

 

OUD-TURNHOUT (KSVO Oud-Turnhout) 

De Hoogt, 2360 Oud-Turnhout 

 

Extra informatie 
 

 Voetbalstage met trainingen vol techniek, coördi-

natie en wedstrijdjes en dit allemaal verzorgd door 

ervaren en/of gediplomeerde trainers, 

 Voor de keepers aparte keeperstraining, 

 Één zelfgekozen gadget en één T-shirt, allemaal 

samen in 1 groot verrassingspakketje, 

 Van 9u00 tot 16u00 (opvang vanaf 8u30 en tot 16u30), 
 Woensdag = rustdag  

 AFSLUITER op de laatste stagedag vanaf 14u30 

met demotrainingen, finales en prijsuitreikingen. 

Inschrijvingsstrook 

Ondergetekende:………………………………………………………………………….. 

 

Vader/moeder van: 

 

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

 

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

 

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

 

Adres…………………………………………………………………….………………………… 

 

Maaltijd (omcirkel):        Vegetarisch       Niet-vegetarisch 

 

Positie (Omcirkel uw keuze) :       Veldspeler         Keeper       

 

Telnr./Gsmnr.:……………………………………………………………………………….. 

 

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

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Kortingscode:  Nee    Ja: ……………………………………………………………. 

 

Locatie:    Balen     Dessel      Geel      Oud-Turnhout    Duizel 

 

Maat voetbalshirt:  6  -  8  -  10  -  12  -  XS/14  -  S  -  M  -  L 

 

Gadget (Omcirkel uw keuze):  Voetbal (m3)   -   Voetbal (m4)   -     

 

Schoenentasje  -  Rugzak    -    Drinkbus    -    Polsbandje    -     

 

Handdoek   -   Muts 

 

 

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………. 

 

Datum:………….……….          Handtekening:…………………………………. 

 

Inschrijvingsgeld 

€ 110 voor 4 dagen 
          * 10€ korting vanaf het tweede kind van het gezin 

          * Fiscale korting: 11,20€ per dag ( <12j ) 

          * 5 Klantenkaartjes? Kijk snel op onze website! 

 

Mogelijkheid tot aanschaffen van: 

Progress Zomer trainingspak (T-shirt + 3/4 short): 25€ 

Progress Winter trainingspak (Vest + lange broek): 30€ 

Progress Zomer + Winter Trainingspak:  50€ 

 

Foto’s te vinden in onze webshop! 

 

Trainingsoutfits enkel te bestellen via inschrijving op de 

website ten laatste op 1-10-2014. 

Inschrijvingen en betaling 

Inschrijven VERPLICHT t.e.m. vrijdags voor 

jouw stage (enkel betalen is niet genoeg!). 

 

Via website: www.progresssports.com  
=> voetbal =>  België of Nederland 

=> Soccer All Stars (HERFSTvakantie) 
 

Via inschrijvingsstrook: 

Progress Sports VZW 

Reiten 24, 2440 Geel 

 

Betaling: 

 
Na inschrijving via de website of via het inschrijvings -

formulier van de flyer, krijgt u een email met extra in-

formatie alsook de betalingsgegevens. 

 

Meer info of hulp nodig bij het inschrijven? 

   info@progresssports.com    +32 (0) 3 369 06 51  



SOCCER ALL STARS 

Herfstvakantie 2014 

Voor veldspelers en keepers van 5 tot 14 jaar 
(U6-U9, U10-U11, U12-U13, U14-U15) 

   

 GEEL 

   

 DESSEL 

 

 

OUD-TURNHOUT 

 

BALEN 

 

DUIZEL (NL) 

 

 

Zin in 4 dagen voetbal en fun?  

 

Onze ‘Soccer All Stars’ - voetbalstages voor  

kinderen tussen 5 en 14 jaar bieden je dan de idea-

le oplossing om samen met al je vrienden tijdens 

de vakantie toch weer jouw coördinatie, balvaar-

digheden, techniek enz. te onderhouden of te ver-

beteren .  

 

Elke dag wordt er door Chaudfroid Catering een 

lekkere en warme middagmaaltijd met drankje 

voorzien, door onze fruitboer een gezond 4-uurtje 

en zoals op elke stage kan je verschillende prijzen 

winnen, zoals gesigneerde T-shirts, waardebon-

nen, wedstrijdtickets, prijzen 1ste inschrijving, … 

 

 

Hoofdpartners 

Bedankt aan al onze partners! 

 
 

Verantwoordelijke uitgever: 

Progress Sports vzw, Reiten 24, 2440 Geel 
 

Niet op de openbare weg gooien! 

JOMA SOCCER TALENTS 

 

Krijg jij graag training enkel en alleen van 

de besten? Dan is onze JOMA Soccer Ta-

lents misschien de ideale oplossing voor ou-

ders en kinderen!  

Onze elitestages zijn een begrip geworden 

in Europa en ver daarbuiten dankzij de inzet 

van trainers van onze Futuro Youth Acade-

my, de Premier League, de Serie A, de Li-

gue 1, de Primera Division en de Eredivisie. 

Dit kan je allemaal meemaken zowel extern 

als in vol pension voor een spotgoedkope 

prijs!  

 

 

 

Eenmaal per jaar (in juli) vertrekken we 

vanuit België met de bus / het vliegtuig naar 

het buitenland om een geweldige JOMA So-

ccer Talents mee te maken, voor spelertjes 

van alle niveaus. Ook ouders kunnen mee 

genieten van een alternatief programma! 

Vorige locaties: Barcelona (2013), Man-

chester (2014) 

Volgende locaties? Nog een verrassing! 


