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PROFICIAT MIKE WATTEYN 
—- 

U8 CHELSEA OVER DE VLOER 
—- 

KVK BARBECUE 
—- 

U21 KAMPIOEN 
—- 

EN NOG VEEL MEER
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PROFICIAT MIKE WATTEYN !!

Wat zijn we fier op onze G-
voetballer Mike Watteyn! 

Mike behaalde met  
het Belgische Voetbalteam  

een zilveren medaille  
in Abu Dhabi. 

Nogmaals dikke proficiat Mike! 
Koester dit moment en  

geef die mooie medaille  
maar een speciale plaats. 
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KVK WESTHOEK

Mooi volk over de vloer bij KVK Westhoek op 17 april
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U21 KAMPIOEN
De U21, onder leiding van onze trainer Frederik Wydoodt aka EPO,  

speelden kampioen. 

PROFICIAT TRAINER, SPELERS EN ALLE FANS!
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TE ONTHOUDEN DATA

17 APRIL 2019 
BEZOEK U8 - FC CHELSEA 

27 APRIL 2019 
BBQ KVK WESTHOEK 

KVK WESTHOEK

4 JANUARI 2020 

U8 - U9 - U10 - U11 - U12 
EIGEN TORNOOI
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KVK WESTHOEK

Het project van onze ouderraad: TROOPER. Meer info volgt!
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KVK WESTHOEK

We blijven altijd POSITIEF in alle omstandigheden. 
Voor KVK WESTHOEK is het glas altijd ‘half vol’.
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BALBAL VOETBALTECHNIEK LESSEN  
VOOR JEUGDVOETBALLERS VAN 6 tem 14 JAAR 

BERICHT AAN SPORTIEVE JEUGDVOETBALLERS DIE GRAAG VOETBALLEN 

°Heb je zin om wekelijks op woensdag een uurtje aan je voetbaltechniek te 
werken in een speels & uitdagend kader ? 
°Heb je zin om met je vrienden op het kunstgrasterrein van KVK Westhoek te 
sjotten ? 
°Heb je zin om een dribbelkont te worden en lekker in het net te trappen ? 
°Heb je zin om eens gek te doen ? 
°Heb je zin om te bewegen en met de bal skills te leren ? 
°Heb je gewoon zin om voetbal te SPELEN en plezier te maken ? 
°… 

 

DUIDING AAN DE OUDERS VAN JEUGDVOETBALLERS (van 6 tem 14 jaar), … 

°We bieden in een lessenreeks van 9 lessen op woensdagnamiddag doorgedreven 
balbal techniektrainingen aan in combinatie met de ontwikkeling en het aanleren 
van sociale -en mentale vaardigheden, … een unieke combinatie en bovenal tools 
voor het leven ! 

°De trainingen worden in kleine groepjes verzorgd door Kristof Mortier.  De coach 
in de KVK Westhoek balbal soccer school geeft aan, stelt vragen, laat kids op tempo 
voetbal spelen, … soms raakt het – maar alles met de bedoeling om te 
ontwikkelen, sterker te worden en grenzen te verleggen.  We vergelijken niet met 
andere jeugdvoetballers, maar kijken louter naar de individuele evolutie. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE : 
->Balbal lessen op woensdagen : U7 & U8: 15u-16u – U8 & U9: 16u-17u – U10 & U11: 17u-18u – U12 & U13: 18u-19u  
->Start lessenreeks : 3 mei ’17 – laatste les 28 juni ’17  ( 9 woensdagen ) 

->Inschrijvingsgeld : 80 euro 

->Info : Geert Glorie / Kristof Mortier ( mail : kvkwesthoeksoccerschool@balbalschool.be – mobiel : 0479/379387 ) 
->Inschrijven enkel mogelijk via de website www.balbalschool.be ( opgepast : aantal plaatsen zijn beperkt ) 
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JAIME PICANOLLAAN 1 
8900 IEPER 

TEL. 057/20.18.33 
FAX. 057/20.21.32 

BTW BE 0414.608.484

www.kvkwesthoek.be

Volg ons op  
facebook! 

KVK Westhoek Jeugd

WIST JE DAT KVK WESTHOEK  
DIT SEIZOEN BESCHIKTE OVER: 

375 spelers 
32 jeugdploegen 

37 trainers 
106 vrijwillige medewerkers

https://www.facebook.com/groups/1336705366381952/
https://www.facebook.com/groups/1336705366381952/
http://www.kvkwesthoek.be
http://www.kvkwesthoek.be

