
’PRAKTISCHE INFO BALBAL VISTA 

ZOMERSTAGES 2022 
VOETBAL EEN SPORT – BALBAL VISTA EEN KUNST 

 

28 DAGEN BALBAL VISTA FUN IN DE ZOMER  

De vakantiemaanden juli en augustus komen er aan,… hoog 

tijd om uit te kijken naar de Balbal Vista zomerstages 2022.  

Omdat u onlangs inschreef voor één of meerdere van de 

Balbal Vista zomer voetbalstages krijgt u hierbij wat 

achtergrond en praktische info.U vindt hierna een overzicht 

met de vermelding van het adres van de locaties en de data. 

 

 

“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen 
ze wel allemaal laten schitteren !” 



 

OVERZICHT LOCATIES EN DATA 

 

BALBAL VISTA VLAMERTINGE 
Voetbalterrein SK Vlamertinge 
Kasteelweg 41, Vlamertinge 

 

11 juli tem 14 juli 2022 
(vier dagen) 

BALBAL VISTA POPERINGE 
Stedelijke sportzone, Ouderdomseweg 3, 
Poperinge 

 

18 juli tem 22 juli 2022  
Let wel : geen stage op 21/07/2022  
(vier dagen ) 

BALBAL VISTA BRIELEN 
Voetbalterrein Brielen Sport, Breydelhofstraat 
40, Brielen 

 

25 juli tem 28 juli 2022 
(vier dagen) 

BALBAL VISTA Langemark 
Voetbalterrein VK Langemark-Poelkapelle, 
Boezingestraat 47, Langemark 

 

2 augustus tem 5 augustus 2022 
(vier dagen) 

BALBAL VISTA POPERINGE 
Stedelijke sportzone, Ouderdomseweg 3, 
Poperinge 

 

8 augustus tem 11 augustus 2022 
(vier dagen) 

BALBAL VISTA ELVERDINGE 
Voetbalterrein SK Elverdinge 
Vlamertingestraat 34, Elverdinge 

 

16 augustus tem 19 augustus 2022 
(vier dagen) 

BALBAL VISTA BOEZINGE 
Kunstgras voetbalclub Sassport Boezinge 
Dekemelelaan 5, Boezinge 
 

 

22 augustus tem 26 augustus 2022 
Let wel : geen stage op woensdag 
24/08/2021 ( vier dagen ) 

 

Noteer de data alvast in uw agenda!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UURSCHEMA EN OPVANG  

 

De stagedagen starten elke dag om 9 uur en lopen 

telkens tot 16 uur.  Er is ’s morgens gratis opvang voorzien 
vanaf 7u30 en ’s avonds is er opvang tot 17u30.  Tijdens de 
opvang wordt er ook een specifiek Balbal Vista programma 
voorzien of de Balbal Vista spelers kiezen zelf om vrij te 
“spelen”.   
 
 
 

 

 

Om het voor de ouders wat makkelijker te maken voorziet Balbal Vista op alle 

locaties een broodjesservice.   

Soms is het voor de papa’s en mama’s ’s morgens net voor het vertrek naar het 

werk nogal hectisch om de brooddoos van de balbal vista speler klaar te maken.   

Ook hier speelt het Corona-virus wat parten en pogen wij het bestelproces wat 

Corona-proof te laten verlopen.  U zal aan het begin van de stage het broodjes-

bestelformulier kunnen deponeren in onze Balbal Vista brooddoos waarop u het 

eventueel gewenste favoriete broodje, beleg en groentjes kan aanduiden per dag. 

Wij werken telkens samen met een plaatselijke broodjeszaak en zorgen ervoor dat 

de broodjes om 12u15 ter plekke zijn.  Op die manier kan uw zoon / dochter 

genieten van een verse en gezonde lunch. 

->kostprijs = 4 euro / broodje 

We vragen u het verschuldigd bedrag contant en gepast te voorzien in een gesloten 

omslag op stagedag 1. Uiteraard is dit een vrijblijvend aanbod en zeker niet 

verplichtend.  De deelnemers mogen gerust een eigen picknic meebrengen. 

“Iedere balbal vista speler is een kunstenaar, de moeilijkheid is er 

één te blijven als je groter wordt !” 



 

BALBAL VISTA BROODJES 

BESTELFORMULIER 

BELANGRIJK : VOORAF TE BESTELLEN OP DAG 1 

Naam speler :  

Voornaam : 

Locatie : 

GSM : 

Gewenste broodjes per dag (graag 1 formulier per speler gebruiken) 

 Wit 
broodje 

Bruin 
broodje 

Keuze beleg Richtlijnen groentjes 

Maandag     
Dinsdag     
Woensdag     
Donderdag     
vrijdag     

4 euro / broodje  

Totaal te betalen =           euro 

Graag het totale verschuldigd bedrag en dit formulier in een gesloten 

omslag voorzien op stagedag 1.  U kan dit formulier in de Balbal Vista 

brooddoos droppen. 



WAT BRENG IK MEE OP DE BALBAL VISTA 

STAGES 

* ETEN EN DRINKEN : 

 

De Balbal Vista spelers dienen op de Balbal Vista stagedagen zelf te zorgen voor 
een eigen picknick of er wordt een broodje besteld via de Balbal Vista 
broodjesservice ( zie boven ).  Tijdens de stages leggen we af en toe eens een link 
naar de gezonde en sportieve levensstijl van een Balbal Vista speler.  De Balbal 
Vista spelers kunnen gedurende de stage steeds onbeperkt (en gratis) water 
verkrijgen.  Het is noodzakelijk dat de Balbal Vista spelers een eigen drinkfles bij 
hebben.  Eigen frisdranken zijn toegelaten tijdens de Balbal Vista stagedagen maar 
ontmoedigen we wat met Balbal Vistaverhalen tijdens de stage zelf.  We laten het 
kind daar zelf een standpunt innemen en respecteren dat ook.  Dagelijks krijgen de 
kids in de namiddag ook een tussendoortje.   
 

 
Graag mee te brengen … 
• voetbalschoenen (geen lange noppen) 
• gewone sport -of vrijetijdsschoenen (op locatie Poperinge zitten we soms indoor ) 

• kousen 
• beenbeschermers niet verplicht 
• misschien extra korte broek, extra T shirt, extra paar kousen (ingeval van regenweer) 

• trainingspak of extra trui 
• regenjas ( verplicht bij regenweer ) 
• eigen drinkbidon/fles die genaamtekend is  
• douchegerief - douchen niet verplicht – op sommige locaties is douchen niet mogelijk 
• goed humeur 
• zonnecrème en pet (bij zonnig weer)  

 

“Bij Balbal Vista dragen de Balbal Vista spelers zelf hun sporttas als 
ze komen voetballen, … “( art. 12 §3 van het balbal vista wetboek ) 



BALBAL VISTA PRIJZENKAST TIJDENS DE 
ZOMERSTAGES 
 

Op de Balbal Vista stages worden heel wat prijzen en awards uitgereikt.  

U kan het zo gek niet bedenken.  Hieronder een overzichtje, … 
 

-award voor de mooiste Balbal Vista glimlach 
-award voor de snelste Balbal Vista voeten 
-award voor mister en miss Positivo 
-award voor de tofste rode brulaap 
-award voor de sportiefste Balbal Vista verliezer 
-award voor de grootste Balbal Vista dribbelkont 
-award voor de beste Balbal Vista humorist 
-award voor de moedigste Balbal Vista speler 
-award voor de grootste Balbal Vista babbelaar 
-award voor de Balbal Vista pannakoning 
-award voor de meest bezige Balbal Vista speler 
-award voor de vroegste Balbal Vista vogel 
-award voor de Balbal Vista ritmekeizer 
-award voor de Balbal Vista assistman 

-… 
 
 

“Wat er ook speelt in deze wereld, … laat het de 
Balbal Vista KANJERS zijn!” 



BALBAL VISTA OUDERS 
 

Binnen Balbal Vista zijn we uiteraard geïnteresseerd in onze Balbal Vista 

spelers, maar ook de ouders zien wij als belangrijke partner in ons sport– en 
spelconcept.  Na iedere stagedag presenteren we een fotoreeks en een kort verslag 
van onze dagactiviteiten.  Meteen een ideaal moment om ‘s avonds samen met uw 
kampioen terug te blikken op de dag.  De foto’s zullen wellicht voor heel wat 
Balbal Vista verhalen zorgen, …  we hopen natuurlijk op een glimlach.   
 
We geven u ook graag de ruimte om ons vooraf wat te briefen over uw zoon / 
dochter.  We verwijzen ook graag naar de in te vullen infofiche, die vooral peilt 
naar enkele aandachtspunten ( medicatie, gezondheid, … ) maar ook peilt naar 
“wie is uw kanjer”.  Voor Balbal Vista gouden info en een prima aanzet om met uw 
zoon/dochter op een efficiënte manier aan de slag te gaan op het sportterrein.  
 
De infofiche vindt u verderop in het document.  De fiche dient ingevuld 
gedeponeerd te worden in de infofiche box die wij per locatie op stagedag 1 zullen 
voorzien. 
 
Anderzijds kan en mag u tijdens de stage op elk moment een Balbal Vista trainer 
aanspreken.  Wat ook het onderwerp is, u bent steeds van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Met Balbal Vista scoor je altijd”! 

 

 

 

 



 

BEELDEN 

 

Tijdens de Balbal Vista stages maken we foto’s en filmen we er vol op los en dit 

met de enige bedoeling om het thuisfront mee te laten genieten van onze Balbal 
Vista avonturen.  Uiteraard zijn we ons bewust dat niet iedereen opgezet is met 
het feit dat een foto of filmpje van de dochter of zoon gedeeld wordt op sociale 
media en op het net wordt verspreid.   
 
Om aansluitend de privacy te respecteren, kan u als ouder vooraf aangeven dat u 
liever niet hebt dat uw zoon/dochter op foto’s en filmpjes wordt afgebeeld.  U kan 
daartoe gebruik maken van de Balbal Vista infofiche waarop de privacy policy te 
lezen is.   
 
Belangrijk is wel dat de ouders van de deelnemers de privacy policy ( vervat in de 
infofiche : zie verder ) voor akkoord en ondertekend terugbezorgen op de eerste 
stagedag in de infofiche box. 
 

 
 
 

“Geef jeugdvoetballers een Balbal Vista pluim, ...  

en ze vliegen over het voetbalveld !” 

 

 



BALBAL VISTA MEER DAN VOETBAL 

Naast het feit dat voetbal enerzijds een doel is 

binnen  Balbal Vista – is voetbal er ook een middel.  Via 

iets wat ze graag doen, nl ‘voetbal spelen’, proberen 

we kinderen in te leiden in de wereld van sociale en 

mentale vaardigheden.  Skills aanleren en laten 

ontwikkelen die ook later en in andere contexten van 

pas kunnen komen.  De Balbal Vista coach maakt geen 

conclusies, hij geeft alleen maar aan en stelt vragen, 

die anderen misschien niet durven te vragen – soms 

raakt het – maar alles met de bedoeling om te 

ontwikkelen, sterker te worden en grenzen te 

verleggen.  We doelen op een groei mindset ! 

Zo wordt er tijdens de Balbal Vista zomerstages ook expliciet aandacht geschonken 

aan de persoonlijke ontwikkeling van de mentale en sociale vaardigheden van de 

deelnemers.  

Enkele voorbeelden :  

-ik leer voor mezelf een haalbare doelstelling voorop te stellen en ik leer 

voldoende motivatie te verzamelen om die doelstelling te halen ( “gaat niet 

bestaat niet”  - een kroniek van een Balbal Vista motivatieverhaal ) 

-ik leer uit mijn comfortzone komen en ik leer af en toe een rode aap te zijn ipv 

een onopvallende grijze muis wetende dat ieder kind oneindig veel (verdoken) 

mogelijkheden heeft – we fluisteren graag ieders talent in de oor ! 

-ik leer om initiatief te durven nemen – ik leer uit mijn schelp te komen ! 

-ik leer sterk te staan in moeilijke momenten en ik leer te functioneren in stress-

situaties 

-ik leer om mij non-verbaal uit te drukken maar ik leer ook om mijn stem te 

gebruiken op en naast het veld ( verbaliteit ) 

-ik leer opkomen voor mezelf 

-ik leer om negatief gedrag van anderen te herkennen en ermee om te gaan 

-ik leer spelen/zijn alsof “nobody is watching me” … ik leer mezelf te durven zijn! 

-ik leer dat eens gek doen, geen pijn doet maar me een goed gevoel kan geven ( 

stimul van de creativiteit ) 

-ik leer veerkracht ontwikkelen  

-ik leer een positief zelfbeeld te ontwikkelen en ervaar de Balbal Vista 

masterclass ‘zelfvertrouwen’ als ondersteunend  

-ik leer dat er geen druk is om te presteren – het draait niet om winnen maar het 

gaat over ontwikkelen waarbij fouten maken mag/moet ! 

-ik leer omgaan met mijn eigen gevoelens, frustraties en leer ze ook uiten ( in een 

voetbalcontext : ‘geen rouwmomenten op het veld’) 

-ik leer mijn eigen krachten te (her)kennen en toe te passen 

-… 



Binnen Balbal Vista zijn wij overtuigd dat het impliciet aanleren van sociale en 

mentale vaardigheden via het middel voetbal/sport zorgt voor autonomie, 

assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, 

tolerantie voor frustratie,… kortom eigenschappen die helpen om een krachtig 

antwoord te geven op de toenemende eisen die het (dagelijkse) leven vaak van ons 

verlangt.  We leren uit het hoofd stappen en maken ruimte voor het voelen ! 

Binnen Balbal Vista vzw hebben we geen last van druk, weerstanden, 

klassementen, scoreborden, … Er is geen prestatieklimaat, … er wordt enkel een 

ontwikkelingsklimaat gecreëerd waarbij de speler en zijn kring zelf de snelheid van 

ontwikkeling bepalen. 

 

 

BALBAL VISTA MAAKT WERK VAN HET TALENT VAN 

IEDERE SPELER EN HELPT HEM GRAAG OP WEG IN 

ZIJN PERSOONLIJKE ONTDEKKINGSTOCHT 

 

 

 

 



Graag ingevuld meebrengen op stagedag 1 en deponeren in de infofiche box 

BALBAL VISTA INFOFICHE  

*VOORNAAM : 

*NAAM :  

*GEBOORTEDATUM : 

 

*ADRES :  

 

*GSM OUDERS :  

*GSM WAAROP WE TIJDENS DE STAGE IEMAND KUNNEN BEREIKEN :  

 

*MAIL OUDERS :  

*AANGESLOTEN BIJ CLUB :  

*SPECIFIEKE MEDISCHE PROBLEMEN / MEDICATIE / AANDACHTSPUNTEN :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*”DIT BEN IK” ( in te vullen door de ouders ) 

Deze vijf woorden passen bij mijn zoon/dochter : 

O teruggetrokken O ontspannen  O onzeker  O driftig 

O spontaan  O gespannen  O jaloers  O geduldig 

O opgewekt  O open   O rustig   O agressief 

O somber  O stil   O lawaaierig  O veeleisend voor zichzelf 

O winnaar  O slechte verliezer O stresskonijn  O vlug afgeleid 

O makkelijk  O assertief  O overactief  O nieuwsgierig 

O initiatief nemen O de kat uit de boom O zelfzeker  O twijfelend 

O introvert  O extravert  O doorzetter  O leider 

O sociaal   O gevoelig  O volgend  O veel zelfvertrouwen 

O structuur nodig O teamplayer  O  actief  O nood aan uitdagingen 

 

*PRIVACY VERKLARING 

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) brengen wij u 
graag op de hoogte van onze intenties met betrekking tot vermeld juridisch privacykader.   
 
-De persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de online inschrijvingsfiche en deze Balbal Vista 

infofiche worden enkel gebruikt voor intern Balbal Vista gebruik i.f.v. de goede werking van de Balbal 

Vista vzw in het algemeen, de onderlinge communicatie tussen de deelnemer/ouders en Balbal Vista,  

in het kader van de persoonlijke sportieve en medische begeleiding van uw zoon / dochter.   

-De verzamelde persoonsgegevens worden onder geen enkel beding gedeeld met derden. 

-Balbal Vista vzw neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens 
die wij bezitten zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd 
worden. 
 
-Het staat u vrij ten allen tijde uw gegevens op te vragen en desgevallend te laten schrappen uit onze 

bestanden.  U kan dit doen door simpelweg een email te sturen naar info@balbalvista.be.   Balbal 

Vista vzw garandeert u een schrapping binnen de 30 dagen. 

-Balbal Vista vzw houdt uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bij 

 

 

 

 

mailto:info@balbalvista.be


-Voor de algemene en sportieve werking binnen Balbal Vista vragen wij de expliciete toestemming 

voor : 

*het gebruik van fotografisch materiaal ( video en foto ) uitsluitend met bestemming binnen  Balbal 

Vista  (website,  sociale media van Balbal Vista, evenementen verbonden aan of  georganiseerd door 

Balbal Vista) 

 O akkoord 

 O niet akkoord 

-het bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve en medische 

opvolging zoals o.m. lengte, gewicht, blessures, … 

 O akkoord 

 O niet akkoord 

U vindt deze privcay policy ook op de Balbal Vista website www.balbalvista.be  

Gelezen en voor akkoord verklaard 

 

datum :  

Naam speler :  

Handtekening ( indien minderjarig tekent ouder of wettelijk vertegenwoordiger ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balbalvista.be/


NOG VRAGEN ? 

Motiveren, inspireren en laten ontwikkelen is onze passie!  Passie leidt naar 
excellentie en excelleren is ons WERKwoord.  Passie sloopt alles ! Iedereen 
kan groeien en ontwikkelen op verschillende domeinen : sportief, sociaal, 

mindset, zelfvertrouwen, ... 

Soms heb je wel een duwtje in de rug nodig om uit je dagelijkse sleur en 
gewoontes te komen.  Balbal Vista schrijft samen met jou een verhaal, ... niet 
zomaar een verhaal, maar vooral jouw verhaal.  Een verhaal met de nadruk op het 
ontwikkelen van talenten, grenzen verleggen, uit de comfortzone komen, ... 
gewoon anders !  We zijn graag jouw groei-buddy op sportief, sociaal en mentaal 
vlak.  In dat kader zijn we er graag voor kinderen en jongeren maar ook voor 
coaches.  

Balbal Vista helpt je in jouw persoonlijke reis van groei - een reis naar de beste 
versie van jezelf !  Wees gerust, ... dromen mag !  Leef je mooiste leven, … met 
Balbal Vista onderweg naar wie je zelf wil worden. 

Algemeen contact : 

Mail : balbalschool@gmail.com 

Mobiel Kristof Mortier : 0479/379387 

U kan tijdens de stages ook altijd de hoofdtrainer bereiken via deze coördinaten. 

-Vlamertinge 11/07-14/07 ( Dries 0496/155149 ) 
-Poperinge 18/07-22/07 - niet op 21/07 -  ( Davy 0498/275116 ) 
-Brielen 25/07-28/07 ( Xander 0498/653667 ) 
-Langemark 02/08-05/08 ( Davy 0498/275116 ) 
-Poperinge 08/08-11/08 ( Jeroen 0499/397843 ) 
-Elverdinge 16/08-19/08 ( David 0494/858010 ) 
-Boezinge 22/08-26/08 – niet op 24/08 ( Jeroen 0499/397843 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


