
NIEUWSBRIEF HERFST 2019 
IN DE KIJKER … BALBAL VISTA WINTERSTAGE BELGISCHE KUST 

 

 

Meer info over deze Balbal Vista winterstage : klik hier 

“Als je het niet weet dan wordt het niks!”, ...  

Een verhaal over open deuren leren zien en  

durven 'op'komen in plaats van 'binnen'komen !” 

*stage met 2 overnachtingen 

*Belgische kust ( Lombardsijde – Nieuwpoort ) 

*vrijdag 27/12/19 tem zondag 29/12/19 

*voor jeugdvoetballers van 7 tot 16 jaar 

*Kostprijs : 230 euro incl. overnachting, 

trainingen & begeleiding, activiteiten, eten en 

drinken 

https://balbalvista.be/2-uncategorised/67-winter-voetbalstage-belgische-kust-2019


 

BALBAL VISTA STRANDTRAINING EN BEACH CUP 
zondag 20/10/2019 op strand van Westende 

 

Balbal Vista kiest bewust andere contexten om kinderen en jongeren te laten ontwikkelen.  
Maandelijks wordt er daarom een Balbal Vista strandtraining voorzien voor spelers van U8 tot en met 
U21.  Er wordt steeds een Balbal Vista training voorzien waarna we steeds eindigen met 3 supertoffe 
onderdelen van de Balbal Vista Beach Cup.  We plannen onze volgende Balbal Vista strandtraining op 
zondag 20/10/2019 van 14u-16u op het strand van Westende.  Iedereen is er welkom!   

Inschrijven of meer info : klik hier 

 

https://balbalvista.be/2-uncategorised/69-strandtrainingen


 

 

BALBAL VISTA BLOG : “OVER CURLING OUDERS EN TRAINERS” 

Is het een utopie dat een kind leert om zelf te 
verwittigen als hij bijv. afwezig is op een 
training of niet kan spelen in het weekend ?  
Kiezen we als trainer/ouder niet te vaak voor 
het zelf snel wegbezemen van de problemen ?  
Wellicht ben je zelf niet altijd bewust van het 
feit dat je je als curlingtrainer of -ouder 
gedraagt.  We hopen met dit blogstukje een 
ankertje te plaatsen en er voor te zorgen dat je 
de bezem af en toe bewust in de kast laat 
staan. 

Klik hier voor het verhaal 

 

BALBAL VISTA DOET AAN SPORTKRUISBESTUIVING  

Balbal Vista is ook actief buiten het voetbal, ... onlangs was Balbal Vista en coach Dries te gast bij 

volleyteam Gullegem waar de speelsters enkele 

oefensessies rond kracht, coördinatie en 

explosiviteit werden voorgeschoteld.   

Klik hier voor een impressiefilmpje 

https://www.balbalvista.be/images/BLOG/curling_ouders_en_trainers.pdf
https://youtu.be/SqX4UMywR3I


 



BALBAL VISTA VERLEUKT … 

Huur een Balbal Vista coach in voor een spetterend sport- of verjaardagsfeestje bij jou thuis, op een 
speelplein, in het park of in een (sport)zaal.  We beschikken over heel wat speel -en sportmateriaal 
en gieten alles graag in een programma op maat. 

→Klik hier voor een filmpje van een Balbal Vista verjaardagsfeestje 
→Klik hier voor een filmpje van een Balbal Vista sportfeestje 

Meer info klik hier 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BIJ BALBAL VISTA MOGEN WE 

SCHITTEREN IN ONS EIGEN KLEUR 

https://youtu.be/fEEAhTQnBnU
https://www.youtube.com/watch?v=DtZzXj_V8kE&t=20s
https://balbalvista.be/te-huur


WEKELIJKSE BALBAL VISTA LESSEN OP HEEL WAT LOCATIES 

DANKZIJ PROJECT “ME”  

KALENDER NAJAAR 2019 

Periode september ’19 – december ‘19 

Open Balbal Vista sessies  

voor spelers van 6 tot 21 jaar 

*op zondagmorgen te Vlamertinge 

*op zondagmorgen te Diksmuide  
( in samenwerking met KSV Diksmuide ) 

*op woensdagnamiddag te Poperinge  
( in samenwerking met KFC Poperinge ) 

*op dinsdagavond te Oostende 

Binnenkort wordt dit aanbod uitgebreid met enkele 

nieuwe locaties 

Iedereen welkom !   

Klik hier voor meer info over het Project ME en de wekelijkse Balbal Vista sessies 

 

https://balbalvista.be/2-uncategorised/64-project-me


 

 

BALBAL VISTA PILOTA PROJECT 

Waarom niet groeien in het Balbal Vista Pilota 

project, ... een zaalvoetbalproject waarin we 

jeugdvoetballers anders voetbal laten spelen en beleven.  

Bij de eerste editie van het Pilota project waren meer dan 

100 jeugdvoetballers present. Binnenkort presenteren we 

weer nieuwe Pilota bijeenkomsten en wedstrijden.   

 

 

Klik hier voor meer info rond ons Pilota project 

https://balbalvista.be/ontwikkeling-van/ontwikkeling-van-de-speler/2-uncategorised/59-pilota


FOTO-TERUGBLIK ECHO LODGE STAGE BALBAL VISTA 

 

 

 

 

 



 



GRATIS BALBAL VISTA OEFENSTOF ACCOUNT 

Balbal Vista probeert zijn kennis en ervaringen ook te delen 

en probeert vooral te inspireren.  We merkten een steeds 

toenemende vraag van voetbaltrainers naar oefenstof om 

jeugdspelers binnen clubs beter te maken.  Daarom bieden 

we op onze website een aparte trainerscorner waar 

geïnteresseerde voetbaltrainers een gratis oefenstof account 

kunnen aanvragen.  Met die oefenstof account kunnen ze 

exclusief inloggen en worden hen exclusieve Balbal Vista 

oefenstoffilmpjes aangeboden.   

Interesse ?  Klik hier voor meer info 

 

 

https://balbalvista.be/ontwikkeling-van/ontwikkeling-van-de-coach/2-uncategorised/73-aanvraag-gratis-bbv-oefenstof-account


BALBAL VISTA ZOEKT COACHES VOOR DE VERDERE UITBOUW VAN 

CAMPUS OOSTENDE 

Voor onze gloednieuwe campus kust ( Oostende ) zijn we nog op zoek naar extra Balbal Vista coaches 

die kinderen, jongeren en jeugdvoetballers mee helpen ontwikkelen en laten groeien.  We zoeken 

geen voetbaltrainers maar enkel coaches die open staan voor ons groeiverhaal.  U wordt permanent 

bijgestaan door een Balbal Vista hoofdcoach en u krijgt een aangepaste vergoeding, … maar bovenal 

een onbetaalbare opleiding als coach ! 

Sta je open om out of the box te denken, te handelen en te groeien op heel wat domeinen, … en 

finaal door te groeien dan is dit zeker iets voor jou ! 

Interesse ?  Stuur vrijblijvend een mail naar info@balbalvista.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@balbalvista.be


EXCLUSIEF : INDIVIDUELE – TWIN EN SMALL GROUP SESSIES VAN 

BALBAL VISTA 

Individuele -, twin (max. 2 spelers)-,  en 
small group (max. 4 spelers) sessies van 
Balbal Vista zijn slechts een aantal 
werkvormen hoe je binnen Balbal Vista 
kan ontwikkelen. Deze sessies zijn heel 
uiteenlopend en bieden heel wat variatie 
en opties : over rust in het hoofd - 
cognitief trainen - je gedachten zijn net je 
krachten - ademhaling als mindgym - 
luisteren naar en leren met je lichaam - in 

een doelstelling leren inwerken en de tijd krijgen om te groeien, spiegelen, ... kortom ontwikkelen en 
groeien. 

Geen verhaal van werken aan je werkpunten want dat zorgt voor stress en druk 
maar een verhaal over het doelbewust ontwikkelen op allerlei vlakken met als 
resultaat : tools voor het leven !   
Deze Balbal Vista sessies zijn toegankelijk voor iedereen.   

U kan zich hier gratis en vrijblijvend aanmelden indien dergelijke sessies u 
interesseren.  Op die manier wordt u opgenomen in onze database en krijgt u 
op regelmatige basis per mail vrijblijvend een overzicht van de geplande sessies 
en locaties.  Het staat u dan vrij om al of niet in te tekenen op dat aanbod.   

Klik hier voor een overzichtsfilmpje van deze specifieke ontwikkelingsvormen 

BALBAL VISTA OP BEZOEK BIJ JOUW TEAM … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je met je team, net 

als deze U12 spelers van JSV Veurne, eens Balbal Vista over de vloer krijgen om eens “anders” te 

groeien ?  Geen probleem en met veel groeiplezier !  Interesse om ook eens Balbal Vista uit te 

nodigen en samen met jouw team aan de slag te gaan ?   

Mail naar info@balbalvista.be  Verwacht het onverwachte ! 

https://balbalvista.be/ontwikkeling-van/ontwikkeling-van-de-speler/2-uncategorised/45-individuele-coaching
https://youtu.be/s4pIsUGmDBI
mailto:info@balbalvista.be


BALBAL VISTA ANDERS IN BEELD EN KLEUR 

 

Balbal Vista kanjer Louis met zijn snelle benen op de Hopperun 

 

Viktor bijna klaar om op school te stralen                Mathis lekker anders ! 

 



 

Emano thuis aan de slag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


