NIEUWSBRIEF APRIL 2019
BALBAL VISTA EXCLUSIEF IN SPORT VOETBALMAGAZINE

Begin april 2019 verscheen een artikel in het tijdschrift Sport Voetbalmagazine over de visie van
Balbal Vista vzw. Een verhaal over het zelf leren ontdekken van talenten, kraken om te maken,
bewust chaos creëren als ontwikkelingstool, zorg & verbondenheid, de groeimotor, ... en connect
first - coach second !
Klik hier voor het verhaal

NIEUWE AANWINSTEN IN HET BALBAL VISTA TRAINERSTEAM
Na Fries Deschilder, ... is Balbal Vista vzw nu bijzonder trots dat
coaches Gilles Vandermeulen, Dominique Dewitte, Philippe Servais en
Vincent Allaeys, de volgende aanwinsten zijn in het team van Balbal
Vista coaches.
Gilles Vandermeulen is LO leerkracht, was o.a. 4 jaar gepassioneerd
voetbaltrainer bij KV Kortrijk en bovenal energiek en zot van het
spelletje met heel wat aandacht voor het DNA van het kind.
Vincent Allaeys is een bijzonder open en
sociale persoonlijkheid in jeugdvoetballand.
Hij is bijzonder polyvalent en weet de eigenheid van de speler bijzonder te
apprecieren. Hij maakte vele jaren het mooie voetbalweer bij KVK
Westhoek. Zijn aandacht voor de individuele ontwikkeling van de speler is
zijn stokpaardje.

Dominiek Dewitte is in en rond de kuststreek
een bijzonder geapprecieerde coach met een
heel ruim netwerk. Zijn toegankelijkheid, zijn spontanïteit en zijn positivo
werken aanstekelijk. Dominiek is een bezig bij en bovenal een
ideeënfontein die heel wat jeugdvoetballers zal kunnen inspireren.

Philippe Servais heeft tonnen ervaring in het jeugdvoetbal. Hij was
jaren coach bij de onderbouw van Club Brugge, trainer bij de
Voetbalkraks van Club Brugge en headcoach van balbal Oostende.
Iemand met een mening, iemand met aandacht voor groei, iemand die
kan ontwapenen, iemand die kan verbinden, iemand speciaal, ...
iemand voor Balbal Vista vzw !

Het team van Balbal Vista coaches
bestaat momenteel uit Nico Deconinck, David Casteleyn, Dries
Taillieu, Dominiek Dewitte, Philippe Servais, Kristof Mortier,
Fries Deschilder, Vincent Allaeys en Gilles Vandermeulen. Klik
hier om kennis te maken met het volledige coachteam.

Volgende Balbal Vista strandtraining zondag 26/05/2019

Balbal Vista biedt u de mogelijkheid om exclusief te ontwikkelen. Voor spelers U10 tem U21 wordt
maandelijks een Balbal Vista strandtraining voorzien. Iedereen is welkom, doch vooraf inschrijven is
wel verplicht. Onze volgende Balbal Vista strandtraining is voorzien op zondag 26/05/2019 van
14uur tot 16uur en dit keer niet in Westende maar in Oostende. We plannen de komende maanden
een tour langs enkele verschillende kuststeden en -gemeentes.
We zien vaak dat gezinnen dergelijke Balbal Vista strandtrainingen als een gezinsuitstap aanzien. De
ouders maken een gezonde wandeling, terwijl de zoon/dochter inzet op zijn persoonlijke
ontwikkeling, ... twee keer winst ! Indien uw zoon/dochter interesse heeft, maar u zelf niet kan
instaan voor het vervoer, zoeken we graag een oplossing.
Een unieke kans om eens in een andere context te voetballen en te ontwikkelen.
Kostprijs : 15 euro / deelnemer
Inschrijven kan enkel via de site www.balbalvista.be Een aanrader !
Wie interesse heeft om automatisch verwittigd te worden als Balbal Vista een strandtraining plant,
kan dit aangeven op onze website www.balbalvista.be – u kan dan vrijblijvend aangeven al of niet
aanwezig te zijn.

Wekelijks trainen met Balbal Vista

Wie wekelijks wenst te ontwikkelen onder de vlag van Balbal Vista kan dat op verschillende locaties
en momenten ( modules). Deze wekelijkse modules zijn toegankelijk voor jeugdvoetballers vanaf U7
tem U21. Spelers kunnen op ieder moment instappen. Er wordt vooral aandacht gegeven aan de
technische en motorische ontwikkeling in combinatie met het inzichtelijke en mentale groeiproces
van de jeugdvoetballer. Interesse ? Stuur een mail naar info@balbalvista.be
Overzicht van de locaties en trainingsdagen :
-Maandagen : Ieper
-Dinsdagen :
Kortrijk, Houthulst en Oostende
-Woensdagen : Kortrijk, Poperinge, Westende en Ieper
-Donderdagen :
Langemark, Kortrijk en Houthulst
-Vrijdagen :
Poperinge, Boezinge en Ledegem
-Zaterdagen : Kortrijk en Poperinge
-Zondagen :
Vlamertinge en Kortrijk
U kan zich aanmelden voor een specifieke locatie of wij maken
graag een gepersonaliseerd aanbod van de voor uw zoon/dochter meest ideale
ontwikkelingsomstandigheden en doen u zelf een voorstel op basis van een screening van uw
aanmelding/vraag. Onze Balbal Vista wekelijkse modules zijn voor iedereen toegankelijk. Op basis
van die screening proberen we te differentiëren en de meest ideale ontwikkelingsomstandigheden
aan te bieden. Interesse ? Stuur een mail naar info@balbalvista.be

Balbal Vista “After season sessies”
Voetbalclubs stoppen de voetbalactiviteiten vaak al in de maand mei, maar wie na het reguliere
voetbalseizoen verder wil blijven ontwikkelen en voetballen kan bij Balbal Vista inschrijven voor een
after season sessie, … Samen met je voetbalvrienden wekelijks een uurtje Balbal Vista voetballen.

Overzicht van de locaties :
*Ieper : 01/05/19 t.e.m. 12/06/19 op woensdagen ( kunstgras ) i.s.m. KVK Westhoek
*Ledegem : 03/05/19 t.e.m. 21/06/19 op vrijdagen ( kunstgras ) i.s.m. O. Ledegem
*Kortrijk : 30/04/19 t.e.m. 11/06/19 op dinsdagen ( indoor )
*Boezinge : 03/05/19 t.e.m. 07/06/19 op vrijdagen ( kunstgras ) i.s.m. Sassport Boezinge
*Westende : 08/05/19 t.e.m. 12/06/19 op woensdagen ( kunstgras ) i.s.m. Davo Westende
U kan altijd aansluiten binnen een lopende sessie, …
Meer info en inschrijvingen : klik hier

Balbal Vista lidmaatschap
“Het basis lidmaatschap van Balbal Vista”

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 700 spelers maakten zich al lid !!!

“Het gouden lidmaatschap van Balbal Vista”

Dit is een specifiek lidmaatschap voor spelers die vooral willen inzetten op een diepere persoonlijke
begeleiding van Balbal Vista. Naast een uitgebreid kledijpakket krijgen leden van het gouden
lidmaatschap ook aanzienlijke kortingen en dit voor o.m. small group trainingen ( training met max 4
spelers ), een persoonlijke fysieke screening en individuele trainingen op maat. Daarnaast krijgt de
speler zijn individueel online begeleidingsplatform van Balbal Vista. Het gouden lidmaatschap kost
400 euro / jaar ( u kan de betaling van dit bedrag spreiden per semester, trimester of per maand )
Daarnaast hebben we binnen het gouden lidmaatschap nog een zgn. “selectie gouden lidmaatschap”
van Balbal Vista dat alleen op uitnodiging van Balbal Vista wordt aangeboden. Dit lidmaatschap biedt
naast de hierboven geschetste voordelen o.a. extra opties i.f.v. deelname en kortingen internationale
selectiestages, deelname in het Balbal Vista futsal team, deelname buitenlandse tornooien, …

Interesse of u wenst meer info over het gouden lidmaatschap van Balbal Vista – neem vrijblijvend
contact op per mail info@balbalvista.be

Balbal Vista zomerstages

Exclusief voor onze nieuwsbrief-abonnees …
Ondertussen stromen de inschrijvingen voor onze Balbal Vista zomerstages dagelijks binnen. Heel
wat mensen plannen blijkbaar al hun zomervakantie. Wie interesse heeft in een Balbal Vista
zomerstage raden we aan om zeker tijdig in te schrijven. In Houthulst voorzien we aanvullend een
speciale Balbal Vista stage voor kleuters.

Een overzicht :
-Balbal Vista zomer stage Ledegem : 01/07/19 tem 04/07/19 : klik hier om in te schrijven
-Balbal Vista zomer stage Langemark : 08/07/19 tem 11/07/19 : klik hier om in te schrijven
-Balbal Vista zomer stage Houthulst : 29/07/19 tem 01/08/19 : klik hier om in te schrijven
-Balbal Vista stage 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

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 SATURDAY MATCHDAY in sportzaal Vlamertinge !
-Nodig : 10 spelers
-Wat : 6 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 )
-Er zijn 3 startmomenten : 8u45 – 10u – 11u15
Data :
18/05/19 : voor spelers U12 en U13
25/05/19 : voor spelers U14 tem U15
08/06/19 : voor spelers U10 en U11
15/06/19 : voor spelers U6 en U7
22/06/19 : voor spelers U8 en U9
Inschrijven kan enkel per mail : info@balbalvista.be - graag de naam van de speler en de
geboortedatum bij inschrijving vermelden.

Foto terugblik Balbal Vista dagen paasvakantie 2019

Balbal Vista te gast bij JV Lo-Reninge met Balbal Vista stagedag

Balbal Vista te gast bij TSC Proven met Balbal Vista stagedag

Balbal Vista te gast op stagedag SK Elverdinge

Balbal Vista partner bij Popsjot Poperinge in paasvakantie

Balbal Vista te gast op techniekstage KSV Diksmuide

Balbal Vista met een Foot-atlon ( lopen, zwemmen en voetballen )

Balbal Vista te gast op tornooi SK Elverdinge Super Wednesday

Balbal Vista voor kleuters

Balbal Vista coach David en mascotte Baldo zorgen weer voor heel wat
kidsplezier in de maanden mei en juni 2019. Kanjers uit het 2de en 3de
kleuter( jongens en meisjes ) kunnen in Elverdinge en/of Vlamertinge weer
op een speelse, leerrijke en Balbal Vista manier bewegen en sporten. Een
specifieke Balbal Vista aanpak voor een specifieke doelgroep ! Een aanrader
!
Programma kleuters mei – juni 2019
->mini-lessenreeks Dolle Kidszondagen op zondagmorgen in de sportzaal te Vlamertinge : 4 lessen
(10u-11u) - 09/06 - 16/06 - 23/06 en 30/06
Klik hier om in te schrijven (35 euro)
->mini-lessenreeks de Elverdagen op dinsdagen en donderdagen in de Elver in Elverdinge : 7 lessen
(17u-18u) - 09/05 - 16/05 - 21/05 - 28/05 - 04/06 - 11/06 - 18/06
Klik hier om in te schrijven (55 euro)

Individuele sessies Balbal Vista – 1 op 1 sessies

Gezien de steeds toenemende vraag naar individuele sessies met Balbal Vista ( = 1 speler en een
Balbal Vista coach ) trekken we ons aanbod van individuele sessies open en zijn we er graag voor ELK
kind / jongere van U7 tot en met U21, ongeacht zijn of haar niveau. De 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 - ...
De insteek kan motorisch, mentaal, sociaal, inzichtelijk, … en fysiek zijn.
We luisteren graag naar het verhaal van de speler. Met Balbal Vista onderweg naar wie je wordt !
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 !
->Klik hier voor een algemeen impressiefilmpje van onze individuele begeleidingen
->Klik hier voor een filmpje over : " je gedachten zijn je krachten"
->Klik hier voor een filmpje over “first touch en tweevoetigheid om
te komen tot een hogere uitvoeringssnelheid”
Wij bieden onze 1 op 1 sessies op heel wat verschillende locaties.
Mensen die interesse hebben in 1 op 1 sessies kunnen die interesse
vrijblijvend kenbaar maken via mail : info@balbalvista.be Op het
moment dat wij nieuwe sessies plannen, krijgt u automatisch
bericht van deze planning – het staat u dan volledig vrij om hierop in te tekenen. Bij nieuwe
aanmeldingen maken we graag eventjes tijd om kennis te maken met het kind/de jongere & zijn
ouders en geven we u graag vrijblijvend wat praktische informatie ( inhouden, locaties, kostprijs,
opvolging, … )

Ze noemen het snel voetenwerk, maar het is meer dan dat ! Balbal Vista zet graag in op de
tweevoetigheid met hoge handelingssnelheid, de juiste technische uitvoering, de voetigheid, het
door bewegen, het ontkoppelen van boven -en onderlichaam, memorisatie van het patroon, ... Lucas
daagt u graag uit, wie haalt een hogere uitvoerings- en handelingssnelheid ?
Kllik hier voor het “uitdagingsfilmpje” van Lucas

Balbal Vista after exam days campus Westende ( juni 2019 )

Om de zomervakantie passend in te zetten en de stress van de
examens volledig te verdringen organiseert Balbal Vista in
Campus Westende twee zgn. After Exam days voor enthousiaste
jeugdvoetballers van U6 t.e.m. U17
-woensdag 26/06/19 ( 14u-17u ) voor spelers U6 tem U12 inschrijven klik hier
-donderdag 27/06/19 ( 9u-16u ) voor spelers U13 tem U17 inschrijven klik hier
Aantal beschikbare plaatsen beperkt ! Inschrijven via
www.balbalschool.eu

Voetbalinstuif Balbal Vista in samenwerking met Sassport Boezinge

Balbal Vista opendeurdag campus Oostende

We plannen op onze campus in Oostende een Balbal Vista opendeurdag op 22 juni 2019. We
voorzien graag een actief programma van 14u tot 17u voor elke jeugdvoetballer van 6 tot 15 jaar.
Tegelijkertijd bieden we ook ouders een specifiek programma waarbij papa, mama, pa en ma op een
specifieke manier kennis maken met de Balbal Vista wereld.
Wie wil deelnemen dient zich vooraf online in te schrijven via onze website www.balbalvista.be

Balbal Vista – voetbalouders en theater

Balbal Vista kon samen met heel wat andere actoren de basis leggen voor een theaterstuk
“Voetbalvaders”. Op 9 en 10 juni wordt er in zaal “Kleine Post” te Oostende om 15 uur telkens een
try out gedaan.
Negen voetbalvaders en hun kinderen ontmoeten elkaar voor een project over voetbalvaderschap.
Vertrekkend van een hoop clichés deelden alle deelnemers anekdotes en ervaringen. Onder
begeleiding van o.a. choreograaf Ahilan Ratnamohan zetten ze de voetbalpapa’s tegelijk moedig hun
eerste stappen in de voor hen onbekende theaterwereld. Met veel trots tonen ze nu een glimp van
hun parcours in een energieke voorstelling voor de ganse familie. Verwacht je aan herkenbare
tackles en absurde schijnbewegingen! Voetbalvaders met ballen dus !
*Klik hier voor promofilmpje
*Klik hier om je tickets te bestellen

Coming soon bij Balbal Vista
-

Balbal Vista games
Balbal Vista community werking waar ouders
een centrale plaats krijgen
Balbal Vista coachcursussen en -oefenstof
Balbal Vista family day
Balbal Vista ouders in de (verwen)kijker

