
 

Pré-selectie en selectie voor jongens en meisjes geboortejaar 2009. 

Meisjes geboortejaar 2009. 

Op zaterdag 5 september en zondag 6 september gaan de pré-selecties door 

voor de meisjes geboren in 2009. 

De groepen op zaterdag te Bolderberg zitten momenteel volledig vol. 

Op zondag 6 september van 13.30u-15.30u in Zaal Berkenveld, Bakkersstraat 

(Tegenover de Savioschool)(Saviostraat) te Houthalen is er nog wel plaats. 

Jullie kunnen nog altijd inschrijven tot en met 26 augustus bij Peter Schepers 

via mail (peter.schepers@gmail.com) of sms (0478738234). Gelieve bij 

inschrijving de naam, voornaam, club en mailadres voor je dochter te 

vermelden. 

(Wie reeds ingeschreven was moet natuurlijk niets meer doen.) 

Elke ingeschreven persoon krijgt op het einde van volgende week opnieuw een 

uitnodiging voor de respectievelijke sessie waar ze ingeschreven staat.  

**Tijdens deze pré-selectie zullen diverse trainers van het selectiekorps de 

kinderen opserveren. De 7e september zal iedereen een mail ontvangen of zij 

geselecteerd is of niet. 

Wie geselecteerd is wordt vanaf dan telkens uitgenodigd op de 

selectietrainingen op een aantal zaterdagen doorheen het seizoen. Tijdens de 

vakanties zal er ook telkens een stagedag plaats vinden.   

(De kalender hiervan verschijnt eerdaags op de site “Volley Limburg”.) 

Wie niet geselecteerd is ? Niet getreurd ! Wij blijven jullie observeren tijdens 

bekertornooien, e.d. en er worden zo steeds weer kinderen in een later 

stadium opgeroepen. 

Daarom, kom gerust naar de sessie, geen stress, doe gewoon zo goed mogelijk 

je best en dan zie je wel waar je op dat moment staat.  
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Jongens geboortejaar 2009. 

Op zaterdag 26 september gaat te Zaal Berkenveld, Bakkersstraat (Tegenover 

de Savioschool)(Saviostraat) te Houthalen de startdag door voor de jongens 

geboren in 2009. 

Er is nog altijd plaats ! Daarom doe ik bij deze een warme oproep om je in te 

schrijven. 

Jullie kunnen dus nog altijd inschrijven tot en met 10 september bij Peter 

Schepers via mail (peter.schepers@gmail.com) of sms (0478738234). Gelieve 

bij inschrijving de naam, voornaam, club en mailadres voor je zoon te 

vermelden. 

(Wie reeds ingeschreven was moet natuurlijk niets meer doen.) 

Elke ingeschreven persoon krijgt ca. 18 september opnieuw een uitnodiging. 

Je zal ook telkens uitgenodigd worden voor de zaterdagtrainingen van de 

selectie doorheen het seizoen. Tijdens de vakanties zal er ook telkens een 

stagedag plaats vinden.   

(De kalender hiervan verschijnt eerdaags op de site “Volley Limburg”.) 

Het doel is een aantal trainingsmomenten te creëren op niveau bovenop je 

clubtrainingen met jongens van dezelfde leeftijd over de clubs heen. 

 

Peter Schepers 

Jeugd en Selectie Volley Limburg 
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