
 

NIEUWSBRIEF ZOMER 2019 
IN DE KIJKER … UNIEKE VOETBALSTAGE IN IEPER ( augustus 2019 ) 

 

→Voor wie ? 

Voor spelers van 0 – 99 jaar – iedereen welkom ! 

→Wanneer ? 
vrijdag 23 aug vanaf 17uur t.e.m. zondag 25 aug omstreeks 17 uur 
   -spelers komen en gaan wanneer ze willen  
   -een wedstrijd spelen in het weekend bij zijn/haar club kan in combinatie met deze stage 
   -pas op zaterdag arriveren of zondag vertrekken ... het kan ! 

→Wat ? 
*trainen en voetbal spelen op een unieke locatie in Ieper - vanuit de rust en stilte ontwikkelen 
*een bijzonder gevarieerd programma o.l.v. de Balbal Vista coaches - ook Nederlander Tjalling van den Berg ( mental 
coach SC Heerenveen ) komt langs en verzorgt enkele trainingen 
*kostprijs : 160 euro incl. overnachtingen, uniek programma en activiteiten, eten en drinken, persoonlijke 
begeleiding, ...  

Meer info en inschrijven : klik hier 

VERWACHT GEEN VERANDERING ALS JE TELKENS HETZELFDE BLIJFT DOEN … 

in samenwerking met  

https://balbalvista.be/2-uncategorised/67-echo-lodge-stage-2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 U9 tot en met U21.  Iedereen is er welkom!  Het is 
fijn dat ook spelers uit andere provincies stilaan de weg naar onze Balbal Vista strandtrainingen vinden.   We plannen 
onze volgende Balbal Vista strandtraining op zondag 08/09/2019 van 14u-16u in Westende.  We plannen dan ook 
onze eerste Balbal Vista Beach Cup.  Benieuwd ? 

Meer info en inschrijvingen klik hier ! 

 

 

 

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  

 

 

 

https://balbalvista.be/2-uncategorised/69-strandtrainingen
mailto:info@balbalvista.be


 

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019 

 

FORMULE 1 : WALKING DINNER (vanaf 12 u) 

*gezellige walking dinner – culinaire verwennerij voor ouders en kinderen 
*animatie voor kids zodat de ouders in alle rust kunnen genieten 
*persoonlijk contact met de coaches van Balbal Vista 
*voorstelling nieuw Balbal Vista aanbod 

 
FORMULE 2 : MEET EN GREET ( vanaf 15u ) 

*met het gezin genieten van de unieke context, rust en natuur 
*vrijblijvend kennismaken met Balbal Vista en zijn coaches 
*voorstelling nieuw Balbal Vista aanbod 
*drankje 



 

 

Zin om eens indoor wedstrijden te spelen ? 

Zin om futsal te spelen ? 

Zin om kennis te maken met het Pilota project van Balbal Vista vzw ? 

Zin om gewoon leuk te matchen met je vrienden ? 

Kom naar SUNDAY MATCHDAY in sportzaal Ieper !  

-Nodig : 10 spelers 

-Wat : 5 snelle wedstrijden (5v5) van 10 min  

-Na iedere wedstrijd bepaalt lottrekking de samenstelling van de ploegen -  

-Over de clubgrenzen heen – iedereen welkom  

-Na afloop is er 1 Balbal Vista futsal winnaar die beloond wordt met een mooie prijs 

-Inschrijvingsgeld : 7 euro / speler voor leden Balbal Vista – 10 euro voor niet leden Balbal Vista ( incl. verzekering ) 

 

Data  : 

04/08/19 van 9u-10u30 : voor spelers U12 en U13 

04/08/19 van 10u45-12u15 : voor spelers U10 en U11 

11/08/19 van 9u-10u30 : voor spelers U14 tem U15 

11/08/19 van 10u45-12u15 : voor spelers U8 en U9 

Meer info en inschrijven : klik hier 

 

 

https://balbalvista.be/2-uncategorised/59-pilota-project


 

Balbal Vista zomer voetbalstages 2019 

 

De Balbal Vista zomerstages zijn ondertussen gestart, … We waren al te gast in Ledegem en Langemark.  U vindt op 
onze website www.balbalvista.be een speciale foto –en filmpagina met heel wat foto’s en filmpjes van onze Balbal 
Vista zomercapriolen.   

Binnenkort zijn we nog te gast in Houthulst, Vlamertinge, Elverdinge en Boezinge.   

Inschrijven kan nog …  
-Balbal Vista zomerstage Houthulst : 29/07/19 tem 01/08/19 : klik hier om in te schrijven 

-Balbal Vista zomerstage Houthulst kids / kleuters : 29/07/19 tem 01/08/19 :  klik hier om in te schrijven 

-Balbal Vista zomerstage Vlamertinge : 05/08/19 tem 08/08/19 : klik hier om in te schrijven 

-Balbal Vista zomerstage Elverdinge : 19/08/19 tem 22/08/19 : klik hier om in te schrijven 

-Balbal Vista zomerstage Boezinge : 26/08/19 tem 30/08/19 (5 dagen) : klik hier om in te schrijven  

Wie inschrijft voor een Balbal Vista zomerstage krijgt gratis een eigen Balbal Vista shirt.  We laten onze Balbal Vista 

kampioenen graag schitteren in hun eigen kleur! 

 

 

 

 

https://balbalvista.be/2-uncategorised/68-balbal-vista-zomerstages-fotos
http://balbalschool.eu/index.php?module=balbal&page=inschrijven&locatie=68&locatienaam=Balbal%20vista%20zomerstage%20Houthulst%2029/07/19%20tem%2001/08/19&soort=3&selectpage=index.php%3Fmodule%3Dbalbal%26page%3Dhome%26activiteit_soort%3D3
http://balbalschool.eu/index.php?module=balbal&page=inschrijven&locatie=88&locatienaam=Balbal%20Vista%20kids-%20en%20kleuterstage%20Houthulst%20(29/07/19%20tem%2001/08/19)&soort=7&selectpage=index.php%3Fmodule%3Dbalbal%26page%3Dhome%26activiteit_soort%3D7
http://balbalschool.eu/index.php?module=balbal&page=inschrijven&locatie=69&locatienaam=Balbal%20vista%20zomerstage%20Vlamertinge%20(05/08/19%20tem%2008/08/19)&soort=3&selectpage=index.php%3Fmodule%3Dbalbal%26page%3Dhome%26activiteit_soort%3D3
http://balbalschool.eu/index.php?module=balbal&page=inschrijven&locatie=70&locatienaam=Balbalvista%20zomer%20stage%20Elverdinge%20(19/08/19%20tem%2022/08/19%20)&soort=3&selectpage=index.php%3Fmodule%3Dbalbal%26page%3Dhome%26activiteit_soort%3D3
http://balbalschool.eu/index.php?module=balbal&page=inschrijven&locatie=87&locatienaam=Balbal%20Vista%20zomerstage%20Boezinge%2026/08/19%20tem%2029/08/19&soort=3&selectpage=index.php%3Fmodule%3Dbalbal%26page%3Dhome%26activiteit_soort%3D3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABOUT "ME" 

Een specifiek (voetbal)programma voor kinderen en jongeren waarbij de individuele ontwikkeling centraal staat. 
Inzetten op je persoonlijke groei als voetballer maar ook inzetten op de ontwikkeling als mens met tools voor het 
leven.  Word met Balbal Vista elke dag een betere versie van jezelf !  Je bent wie je wordt ... 

PROGRAM "ME" 

Een overzicht van de inhoud van het Project "ME": 
-individuele kennismaking met iedere deelnemer voor de start van de effectieve sessies 
-infomoment + meet & greet met Balbal Vista voor de start van de sessies 
-deelnemers worden via app systeem gestimuleerd tot groei - let wel : deelnemers worden tot niets verplicht - er wordt geen druk 
gezet op kinderen/jongeren - het kind/de jongere bepaalt zelf zijn groei(snelheid) 
-fysieke screening in het Balbal Vista lab : leren kennis maken met het eigen lichaam en de mogelijkheden van het lichaam 
-wekelijks trainen/ontwikkelen op het veld o.l.v. het Balbal Vista team 
-deelname aan een onderling Balbal Vista tornooi waar deelnemers in een wedstrijdcontext geplaatst worden 
-beeldanalyse van wedstrijd -en trainingsbeelden 
-contexttraining : deelnemers worden ook eens in een niet-voetbalcontext geplaatst - "je kan niet iets anders verwachten als je 
altijd hetzelfde doet!" 

MEET "ME" 

Kom 2 keer gratis kennismaken met het "ME" project in de maand september 2019.  Let wel : u dient vooraf in te 
schrijven voor deze gratis kennismakingssessies - aantal inschrijvingen beperkt. 

FOLLOW "ME" 

We maken graag werk van de individuele opvolging en koppelen graag terug naar de ouders, die een volwaardige 
partner zijn in het "ME" project. 

START "ME" 

-Inschrijven voor de gratis kennismakingssessies in september ’19   
   →locaties : Vlamertinge ( zondagochtend ) – Poperinge (woensdagnamiddag ) – Diksmuide ( zondagochtend ) 
 
-Enkel wie de kennismakingssessies heeft gevolgd, kan definitief inschrijven voor het Project “ME” 
   →locaties : Vlamertinge ( zondagochtend ) – Poperinge (woensdagnamiddag ) – Diksmuide ( zondagochtend ) 
 
-Start Project “Me” begin oktober '19 t.e.m. half december '19 ( 10 sessies ) – 1 keer per week 
   →de kostprijs bedraagt 95 euro voor niet leden - 90 euro voor leden van Balbal Vista 
 

Meer info (o.a. uren & locaties ) en aanmelden voor de gratis kennismakingssessies Project “ME” : klik hier 

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


 

Nieuwe aanwinsten in het Balbal Vista trainersteam 

  

 

 

 

 

 

 

DENIS DUSHAJ            DRIES WATTHY   DAVY VERBEURE 

De afgelopen weken werd het Balbal Vista trainersteam opnieuw uitgebreid met drie nieuwe coaches.  Ondertussen 

telt het Balbal Vista team al 12 vaste Balbal Vista coaches ! 

→Denis Dushaj  

Een jonge gemotiveerde kerel met een open mindset en heel wat mogelijkheden.  Hij maakt als trainer o.m. het mooie weer in VK Langemark – 

Poelkapelle en illustreerde direct dat hij in de Balbal Vista wereld als coach een meerwaarde zal zijn.  Samen op weg met iemand die graag 

outside the box denkt en met een open vizier naar ontwikkeling kijkt ! Welkom ! 

→Dries Watthy 

Stiekem een beetje trots dat we deze klepper konden verbinden aan Balbal Vista. De komende zomer is Dries een aantal keer de hoofdcoach op 

onze Balbal Vista zomerstages. Een werkbeest, LO'er, geapprecieerd in KSV Diksmuide en ver daarbuiten maar bovenal zot van de Balbal Vista 

visie ! Welkom in ons team ! 

→Davy Verbeure 
Davy heeft heel veel ervaring in de omgang met kinderen en jongeren.  Davy is bovendien al jaren actief als jeugdvoetbaltrainer.  Hij wordt bij 

Balbal Vista de eerste Balbal Vista Plus Coach, die zich specifiek zal richten naar het Balbal Vista Plus programma en alle sociale projecten van 

Balbal Vista.  Sport als middel en dit in verschillende contexten! Welkom coach Davy ! 

Inspiratie vanuit het dierenrijk … 

Als er iemand goed is in “zijn nek uitsteken” dan is het wel de giraf!  

Met een totaal van ongeveer 5 meter, waarvan 2 meter nek, is dit 

geweldig dier een mooi voorbeeld van kwetsbare zichtbaarheid.  Wat 

maakt het voor ons, als mens, zo moeilijk om onze nek uit te steken ?  

Waarom durven we vaak niet “anders” zijn ?  Waarom laten we vaak 

niet zien wie we werkelijk zijn ? 

Balbal Vista is overtuigd dat heel wat kinderen / jongeren kunnen 

leren van een giraf.  Een giraf heeft een groot hart, dat symbool staat 

voor verbondenheid met zichzelf en anderen (een giraf heeft 

bijzonder weinig vijanden).  Bovenal is een giraf ten allen tijde 

zichtbaar en trots op zijn gevlekte identiteit.  

Balbal Vista helpt graag kinderen en jongeren in de zoektocht naar die 

identiteit.  Word met Balbal Vista elke dag een betere versie van jezelf 

en durf je nek uit te steken! 

 

 



Leuke Balbal Vista foto’s of filmpjes  

 

 

Onlangs hebben wij deze leuke foto van Lucas ontvangen.  Misschien heb je ook wel een leuke (vakantie)foto met 

een link naar Balbal Vista ?  Stuur ons die gerust door per mail : info@balbalvista.be   U dient in het onderwerp : 

“BBV beeldwedstrijd” te vermelden en wie weet … 

In de volgende nieuwsbrief maken we graag een collage van in de ingestuurde foto’s / filmpjes en zal lottrekking een 

winnaar aanduiden.  De winnaar wordt beloond met een leuke prijs.   Sturen maar ! 

 

 

 

mailto:info@balbalvista.be


 

 

Balbal Vista vzw gaat met zijn Plus programma nog wat verder in 

zijn ontwikkelingsaanbod. 

Het biedt jongeren ( vanaf 15 jaar ) de kans om binnen de reguliere 

werking een opleiding te volgen als Balbal Vista begeleider.  

Jongeren leren er verantwoordelijkheid en zorg dragen, leren 

verbondenheid creëeren met diverse doelgroepen, worden 

aangezet tot initiatief en het aanspreken van hun creativiteit, leren 

werken in en met groepen, leren aanwezig zijn en gezien te 

worden, leren verbaliteit en communiceren, …  kortom heel wat te 

ontwikkelen tools die ze later in andere contexten kunnen 

inzetten. 

Ook jongeren die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij 

zijn welkom.  We bieden hen graag wat structuur en houvast met 

bovenal een zinnige, leuke en uitdagende tijdsbesteding in Balbal 

Vista land.  Samen met Balbal Vista onderweg naar wie je wordt ! 

Interesse in dit project ?  Meld je aan via mail : info@balbalvista.be 

#youdecidewhoyouwillbecome 

 

Balbal Vista kids academie voor kleuters 
De Balbal Vista kids academie voor kleuters was net voor de 
vakantie actief in Elverdinge en Vlamertinge.  Balbal Vista coach 
David, Baldo de aap en heel wat Balbal Vista kanjers maakten 
wekelijks deel uit van een sportief bewegingsverhaal met 
aandacht voor de eigenheid van het kind.   

Vanaf september 2019 wordt er opnieuw gestart met een nieuw 
Balbal Vista aanbod voor kleuters.  In de volgende Balbal Vista 
nieuwsbrief krijgt u een uitgebreid overzicht van onze locaties en 
mogelijkheden. 

 

Balbal Vista roept graag "stop al dat moeten" 
en zet graag in op het helpen van kids om 
vooral “zichzelf te ont-moeten” !  

 

GEZOCHT 

Voor de verdere uitbouw van onze Balbal Vista kidsacademie zijn wij nog op zoek naar gemotiveerde Balbal Vista 
coaches die jonge kids enthousiast kunnen animeren en laten groeien d.m.v. sport, spelen en bewegen.   
 

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

 

mailto:info@balbalvista.be
mailto:info@balbalvista.be


 

Balbal Vista lidmaatschap 

 

 
Voor 35 euro wordt u exclusief lid van Balbal Vista vzw.  U ontvangt daarvoor de exclusieve Balbal Vista uitrusting.  
Als lid krijgt u ook kortingen op lessenreeksen en stages. 

Klik hier om je lidmaatschap online aan te vragen.  Reeds meer dan 1000 spelers maakten zich al lid !! 

 

 Individuele -, twin -, context – en small group sessies bij Balbal Vista 

 
Individuele -, twin (max. 2 spelers)-, context - 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 dient zich wel per mail aan 
te melden ( mail naar : info@balbalvista.be ) 
als deze sessies u interesseren.  Op die 

manier wordt u opgenomen in onze database en krijgt u op regelmatige basis per 
mail vrijblijvend een overzicht van dit specifieke aanbod.  Het staat u dan vrij om al 
of niet in te tekenen op dat aanbod. 

Klik hier voor een overzichtsfilmpje van deze specifieke ontwikkelingsvormen van Balbal Vista 
 

 

 

 

 

https://balbalvista.be/2-uncategorised/54-lidmaatschap-balbalvista-vzw
mailto:info@balbalvista.be
https://youtu.be/s4pIsUGmDBI


Balbal Vista voetbalstage Bayern Munchen 
 

Het werd een verhaal over jezelf leren kennen en jezelf appreciëren, doelen stellen en ontwikkelen, inspireren en 

spiegelen bij jezelf en bij anderen. On the road naar een betere en sterkere speler / mens ! 

  

 

 


