
€ 169 (extern), 299€ (intern) 
          * Extern met bus? +20€ 

          * Fiscale korting: 11,20€ per dag ( <12j ) 

          * Geboortejaar 1999 t.e.m. 2011 

           

ENKEL via: www.progresssports.com  
 => voetbal  =>  België 

 => JOMA Soccer Talents 

 

Week 7: (14), 15, 16, 17, 18 & 19 augustus 

Locatie: GEEL (KSAV St-Dimpna & Ecohuis) 

 

Elk jaar organiseert Progress Sports speciale, 

internationale voetbalstages met trainers uit 

de Premier League, de Serie A, de Primera 

Division, de Eredivisie, de Ligue 1, ... 

 

Wees er snel bij, want ze zijn steeds zeer snel 

volgeboekt, soms zelfs na enkele weken!! 
 

Ook in andere landen en continenten worden er 

Soccer Talents georganiseerd! Doorgaans kan jij 

ook daar meedoen, zodat jouw ouders er voor 

jou een fijne train– en relaxvakantie van kunnen 

maken. Wij hebben internationale stages in 

Azië, de Caraïben, Europa en Amerika. 

Neem even contact met ons op en wij regelen 

alles voor jullie om mee te gaan! Ook kunnen 

we voor de ouders enkele uitstappen en sight-

seeing er aan toevoegen wanneer dit gevraagd 

wordt. Misschien tot bij ons in het zonnetje :) 

 

€299 (enkel extern) 

          * Enkel voor (inter)prov., nationaal en elite niveau 

          * Fiscale korting: 11,20€ per dag ( <12j ) 

          * Geboortejaar 2002 t.e.m. 2008 

           

ENKEL via: www.progresssports.com  
 => voetbal  =>  België 

 => Cesc Fabregas Camp 

 

Week 1: 5, 6, 7 & 8 juli 

Locatie: Lommel United 

 
Elk jaar organiseert Progress Sports speciale, inter-

nationale voetbalstages voor alle kinderen. Met het 

Cesc Fabregas Camp willen we ons toespitsen op 

max. 40 voetballertjes die 4 dagen willen onderge-

dompeld worden in  de wereld van een wereldbe-

roemde profvoetballer . 

Misschien is zelfs een Skype call met Cesc zelf mo-

gelijk tijdens het EK 2016.  

 

We hebben ook 1 hoofdprijs te verloten: een deel-

name aan zijn kamp in Spanje t.w.v. enkele honder-

den euro’s met natuurlijk een bezoek van Cesc zelf! 

 

 
Meer info of hulp nodig bij het inschrijven? 

info@progresssports.com    +32 (0) 3 369 06 51  

Verantwoordelijke uitgever:  Progress Sports vzw,  

Reiten 24, 2440 Geel.   Niet op de openbare weg gooien! 
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BNPP Fortis After Season Training 
 

VRASENE & ZAFFELARE 

€69  voor 8 trainingen  
    (€60  voor  KFC Vrasene & SV Zaffelare spelers) 
€49  voor 5 trainingen  
    (€40 voor  KFC Vrasene  & SV Zaffelare spelers)  
          * Fiscale korting: 11,20€ per dag ( <12j ) 

          * Geboortejaar 2004 t.e.m. 2011 
 

ENKEL via: www.progresssports.com  
 => voetbal  =>  België  

 => BNPP Fortis After Season Training 
 

 5 t.e.m. 8 jaar: techniektraining & multimove  

 => max. 40 m/j per locatie 

 

 9 t.e.m. 12 jaar: techniektraining 

 => max. 40  m/j per locatie 
 

CONCEPT: 
 

Tijdens het tussenseizoen, gaan niet alleen 

jouw voetbaltechnische kwaliteiten achteruit, 

maar ook jouw spierkracht, lenigheid, even-

wicht, uithouding, 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 sei-

zoen starten met een mooie basis i.p.v. met een 

achterstand van 2-3 maanden. Snel wezen, is 

de boodschap, want elk jaar is het steeds snel-

ler volgeboekt!!! 

Privé-lessen & voetbalfeestjes 

Ook het rondrijden van de ene training naar 

de andere beu? Wil je toch een kwalitatieve 

extra voetbalopleiding voor jouw kind? Wij 

komen met onze lesgever tot bij u of tot op 

een door u gekozen locatie. De groepjes 

blijven klein, tot max 6 kinderen, en er 

wordt vooral op techniek en coördinatie 

getraind, maar andere thema’s kunnen op 

aanvraag ook aan bod komen. Check snel 

onze website voor extra info en de regio’s! 

 

Ook voor voetbalfeestjes kan je bij ons te-

recht, met training, eten, cadeautjes, ... 

Vanaf dit jaar willen we ook ons steentje 

bijdragen in het steeds groeiende G-

voetbal. Ook deze kinderen hebben recht 

op en nood aan degelijke trainingen, fun en 

veel vriendschap in hun favoriete sport. 

Komen jullie bij ons trainen en plezier ma-

ken? 

Locaties paasvakantie: Grobbendonk & 

Geel 

Locaties herfstvakantie: Lommel 

 

Kijk op onze website voor alle data/info! 

BNPP Fortis Soccer Stars 

Nieuw concept (Brain Central Learning) 

Beperkt aantal inschrijvingen! 

Gespecialiseerde trainers, opgeleid door 

Koen Verbraeken (KBVB, ex-Anderlecht). 

1 volledige voetbaloutfit! 

Uitstap naar verschillende activiteiten! 

 

€ 119 (4 stagedagen), 149€ (met uitstap) 
          * - €9 vanaf het tweede kind van het gezin 

          * Fiscale korting: 11,20€ per dag ( <12j ) 

          * Geboortejaar 2002 t.e.m. 2011 

           

Inschrijven tot 1 week voor de start 

van jouw voetbalstage!!! 
 

ENKEL via www.progresssports.com  
   => voetbal  => BNPP Fortis Soccer Stars 
 

 

Locaties paasvakantie:  
 Geel, Edegem, Dessel, Meise, Retie, 

 Lommel, Grobbendonk, Vrasene, Mol 

Locaties zomervakantie: 
 Meerhout, Retie, Mortsel, Herentals, 

 Lommel, Minderhout, Mol, Dessel,  

 Hoboken, Arendonk 
Locaties herfstvakantie:  
 Oud-Turnhout, Kruibeke, Balen, Geel 

 

Kijk op onze website voor alle data en meer 

informatie! 

G-voetbalstages 


