
After Season Trainingen 

 

 

WAT? 

 1 of 2 trainingen per week, met een keuze uit 

twee mogelijk te volgen sessies, verspreid over 

mei en/of juni met de nadruk op techniek, coördi-

natie, wedstrijdjes en dueltrainingen, verzorgd 

door ervaren en gediplomeerde trainers. 

 Geen 3 maanden zonder voetbal door deze unie-

ke trainingen. 

 Een verrassingspakketje met gadget dat je de 

laatste training mag meenemen. 

 Sessiekeuze: 8 trainingen of enkel de laatste 5. 

 

 

 

 

WAAR & WANNEER? 

 

VRASENE:  
KFC Vrasene 

Smisstraat  

 

ZAFFELARE: 

S.V. Zaffelare 

Persijzerstraat 35A 

 

LOMMEL: 

Lommel United 

Speelpleinstraat, Lommel 

 

Exacte data en uren terug te vinden op de website! 
 

INSCHRIJVEN   VERPLICHT!! 

Inschrijvingsstrook 

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

 

Vader/moeder van: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

Klantenkaart:  Ja  /  Nee 

 

Locatie:        Vrasene         Zaffelare         Lommel 

 

Trainingen:      5 trainingen      8 trainingen      

 

Gadget:    Bal       Schoenentasje         Rugzak                   

 

           Polsbandje       Drinkbus          Handdoek         Muts 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Uw inschrijving is pas voltooid na betaling. 
 

Prijs 

VRASENE & ZAFFELARE 

65€  voor 8 trainingen  
    (50 €  voor  KFC Vrasene & SV Zaffelare spelers) 
45€  voor 5 trainingen  
    (35€ voor  KFC Vrasene  & SV Zaffelare spelers)  
 

LOMMEL 

65€  voor 8 trainingen  

45€  voor 5 trainingen  

 

Mogelijkheid tot aanschaffen van: 

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

Progress Winter trainingspak (Vest + lange broek): 40€ 

Progress Zomer + Winter Trainingspak:  55€ 

 

Foto’s te vinden in onze webshop! 

Enkel te bestellen via online inschrijving! 
 

Kortingen dankzij de steun van KFC Vrasene  en 

SV Zaffelare 

Via website: 

www.progresssports.com => voetbal 

 

Via inschrijvingsstrook: 

Progress Sports vzw 

Reiten 24 

2440 Geel 

Inschrijven t.e.m. 1 mei 2015 



After Season 

Trainingen 2015 

Voor veldspelers en keepers  

van 5 t.e.m. 12 jaar 

 

 

Het voetbalseizoen is weer gedaan, maar bij elke 

voetballer begint het al weer te kriebelen.  

Je wil weer het veld op, zoveel mogelijk tegens-

tanders dribbelen en de bal keihard in doel jagen. 

Waarom dan niet meedoen aan onze After Season 

Soccer Trainingen? 
 

CONCEPT: 
 

Tijdens het tussenseizoen, gaan niet alleen jouw 

voetbaltechnische kwaliteiten achteruit, maar ook 

jouw spierkracht, lenigheid, evenwicht, uithou-

ding, snelheid en coördinatie. Aanhouden van een 

wekelijks trainingsritme als blessurepreventie, is 

dan het ideale middel om dit tegen te gaan.  

Ook zal je het nieuwe seizoen starten met een 

mooie basis i.p.v. met een achterstand van 2-3 

maanden. 

Meer info? Hoofdsponsors 

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

 

Extra contact:         Johan Peersman 

(Academy Manager O.ost-Vlaanderen) 

+32 (0) 473 70 13 38  

 

  VRASENE 

 

 ZAFFELARE  

 

LOMMEL 

Bedankt aan al onze partners! 

 
 

Verantwoordelijke uitgever: 

Progress Sports vzw, Reiten 24, 2440 Geel 
 

Niet op de openbare weg gooien! 

Doe mee en 
maak kans op 

een sportreis 
naar Curaçao 


