
volleybal
achter de tuintjessporthal in gilze

De eerste 
  stap zet jij..

de rest is

teamwork!



jeugd (7 - 12 jaar)

Is volleybal iets voor jou? 
Kom eens kijken of je volleybal leuk vind.

Neem een vriendje of vriendinnetje mee of kom 

met je ouders kijken. Elke donderdagavond in 

september mag je gratis meetrainen en kijken 

hoe goed jij kunt volleyballen! 

De trainingen beginnen 

om 18.30 uur en duren 

een uurtje. Ben je ouder 

dan 12 jaar, dan kun je 

komen trainen om 19:30 uur.



dames

Volleybalclub Gilze biedt volleybaltraining en 

competitie voor alle leeftijden en niveaus.

Momenteel hebben we een jong damesteam dat 

competitie speelt. Wil jij deel uit maken van een 

gezellig damesteam dat fanatiek maar ook met 

de nodige lol wedstrijden speelt?

Kom gerust een keer meedoen 

en sluit aan op donderdagavond 

om 19.30 uur bij het dames- 

volleybal. Na een uur training 

van onze trainers, gaat zo’n 

verfrissend drankje er wel in!



heren

Heb jij na een periode van rust weer zin om  

een lekker potje te ballen? Donderdagavond  

van 20.30 tot 22.00 uur trainen de heren op  

2 niveau’s. Het competitieteam en de recreanten. 

Daarnaast wordt er op zondagochtend van  

9 tot 10 uur op recreanten-niveau gevolleybald. 

De herenteams (één ervan is een mix-team)

spelen in een doordeweekse competitie. 

Een leuk niveau, waar je met wat 

volleybal-ervaring prima in mee kan. 

Geen volleybal-ervaring? Geen 

probleem! We leren het je graag.



ouder & Kleuter volleybal

Nieuw! Na een succesvolle pilot komt er een  

vervolg op het Ouder & Kleuter Volleybal. 

Kom samen met uw kind naar sporthal ‘Achter  

de Tuintjes’ in Gilze en beleef een sportieve en 

gezellige ochtend. Samen met uw kind actief en 

interactief bezig zijn. De training vind 2 keer in 

de maand plaats op zondagochtend. 

Kom zondagochtend 6 of 20 september van  

9.30 tot 10.30 uur vrijblijvend meetrainen. 

Meld je aan door even een mailtje te sturen naar: 

activiteiten@volleybalclubgilze.nl



volleybalclubgilze.nl
kijk op:

sporthal “achter de tuintjes” - gilze


