
Techniektrainingen en voetbalstages
voor jonge voetballertjes! 

Word jij later ook een Rode Duivel? 
Kom bij ons aan je techniek schaven en word een complete voetballer! 

Samba TOPvoetbalstage Barcelona
Het wordt stilaan een klassieker, onze voetbalstage in Barcelona! Al 
twee edities ging het dak eraf in Spanje, en ook dit seizoen willen 
we er iets onvergetelijks van maken! 

Absoluut! Maak er een vakantie van met het hele gezin! Er worden 
de hele week uitstappen voorzien voor de ouders en familie! Een 
adembenemende wandeling langs de mooie stranden? Een lekkere 
wijndegustatie? Een stadsbezoek aan de historische binnenstad 
van Barcelona? Of lig je liever een dagje aan het zwembad terwijl je 
zoon de tijd van zijn leven heeft? Het kan allemaal! Aarzel zeker niet 
en ga met ons mee! 

Voetballertjes: € 515,- p.p. / meereizende ouders: € 545,- p.p.

Ben je tussen 9 en 14 jaar? Beleef dan tijdens de paasvakantie met 
voetbalschool Samba dé voetbalvakantie van je leven! Ontdek waar 
Messi en zijn ploegmaats trainen en spelen! Ook ouders die mee 
willen, zijn meer dan welkom!

•  Busvervoer heen en terug 
•  Vol pension verblijf in 3* hotel vlak aan het strand! Een weekje 

zonder zorgen! 
•  2 trainingen per dag op zeer mooie kunstgrasvelden! 
•  Daguitstap naar Barcelona (stadsbezoek) en Camp Nou, het 

stadion van FC Barcelona! (+ toegangsticket stadiontour en 
museum FC Barcelona)

•  Een volledig uitgewerkt animatieprogramma op maat van elke 
deelnemer! Een aanrader! 

Roses, Costa Brava, op 120 km van Barcelona

Vertrek vrijdag 7 april en terug op zaterdag 15 april  
(2e week van de Paasvakantie) 

Ga samen met Voetbalschool SAMBA op voetbalstage naar Spanje, 
het voetballand van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo! Je wordt er 
een week lang ondergedompeld in een uitzonderlijke voetbalsfeer! 
Kom genieten van zon, zee, strand in combinatie met kwalitatief 
hoogstaande trainingen onder begeleiding van gediplomeerde, zeer 
onderlegde Samba Coaches! Ook naast het veld valt er heel wat te 
beleven! Ook voor de mama’s en de papa’s hebben we vanalles in 
petto! 

Bezoek samen met ons het stadion van FC Barcelona! 

Waar ?

Kunnen mama en papa ook mee ?

Kostprijs

Voor wie ?

Wat mag je verwachten ?

Wanneer ?

Voor info en inschrijvingen www.voetbalschoolsamba.be

Deze ouders zijn alvast pro!
“Als ik zie met wat een smile onze zoon steeds thuiskomt! Daarvoor 
doen we het. Het zijn zeer hoogstaande trainingen in een 
supercomplex. Er wordt ook heel anders getraind dan op de club.“

“De trainingen waren zeer aanvullend op zijn clubtrainingen. Heel 
positieve coaching, veel variatie en altijd in een leuke sfeer. 
De trainingen zien er ook altijd top uit, en de trainers geven training 
met de nodige discipline en met heel veel enthousiasme.“

“Een fantastische manier van training geven, van coaching en vooral 
in de omgang met de kinderen! TOP’  “

Word zelf SAMBA COACH!
Is technisch voetbal ook jouw passie? Wil je die passie delen 
met gemotiveerde voetballertjes? Maar vooral, ben jij super in de 
omgang met kinderen?  Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 
Samba coach!   

Stuur een mailtje naar info@voetbalschoolsamba.be met wat meer 
info over jezelf en word part of the Sambateam! 

David, papa van Luca

Dirk, papa van Mathias

Steven, papa van Yaro

Al meer dan 5 jaar dé referentie in de streek!

In de paasvakantie



De Samba voetbalschool Voor de allerjongste voetballertjes:
Op zondagochtend! Voetbalavontuur!

Sambasessie deel 1 (najaar ‘16)

Sambasessie deel 2 (voorjaar ‘17)

Voetballers met techniek en een goeie balbehandeling zijn in het 
moderne voetbal dé spelbepalers. Spelers als Hazard en De Bruyne 
zijn hier mooie voorbeelden van. Dat techniek trainbaar is, daar zijn 
wij van overtuigd! 

Ook dit seizoen gaan we onze kleinste vrienden opnieuw een 
voetbalavontuur aanbieden! Na een zeer geslaagde eerste sessie, 
komt er dus een vervolg! 

• De sessie start op maandag 26 september en loopt tot en met 
maandag 5 december. Telkens tussen 17u en 18u in Sporthal 
Koornmolen in Gooik. 

Kom bij Voetbalschool Samba werken aan je techniek en word een 
technisch begaafde voetballer! 

Op een speelse en kindvriendelijke manier leren we uw kleuter 
houden van de bal en van sport in het algemeen! Niet enkel voetbal 
komt aan bod, maar ook breedmotorische vaardigheden (oog-
handcoördinatie, evenwicht, …)! Kom trainen, ver van prestatiedruk 
en moeten.

Voor kinderen van de 2e en 3e kleuterklas! 

De trainingen staan onder leiding van gediplomeerde, 
zeer onderlegde Samba Coaches! 

Elk spelertje ontvangt de unieke SAMBA 
voetbaluitrusting (mooi shirt en een short!).

Bij goed weer trainen we op de prachtige 
kunstvelden, bij minder weer kunnen we 
beschikken over de adembenemende indoor hal! 

Elke zondag zijn er twee techniektrainingen na mekaar! 

 • Training 1:   9.20u – 10.35u 
 • Training 2: 10.45u – 12.00u

Tijdens de kerstvakantie hoef je helemaal niet stil te zitten! 
Kom naar de voetbalschool Samba & beleef 3 dagen 
topvoetbalmomenten in ideale omstandigenheden met top Samba 
coaches!

Alle facetten van het voetbal komen aan bod! Elke dag staan er 4 
trainingen op het programma, gebaseerd op de trainingen van de 
voetbalschool. 
 
Nadruk op technische scholing:
• Passing
• Passeerbewegingen
• Dribbelvaardigheden
• Afwerking
• Coördinatie
• ...

Praktische info

Kostprijs: € 150,- per sessie  
verzekering, en de unieke SAMBA voetbaluitrusting inbegrepen!

• Kostprijs: € 90,- per sessie  
Inbegrepen: verzekering, supertoffe begeleiding, veel fun, de 
voetbalmicrobe en het unieke SAMBA voetbalavontuur t-shirt!

van zondag 11 septemer tot zondag 11 december!

van zondag 15 januari tot zondag 30 april! 

!!! Schrijf in voor een heel seizoen en ontvang,                                                                                                                                         
naast je Samba voetbaluitrusting,  
ook de unieke Samba trainingssweater!!!

Voor info en inschrijvingen www.voetbalschoolsamba.be Voor info en inschrijvingen www.voetbalschoolsamba.be

Voor info en inschrijvingen www.voetbalschoolsamba.be

Het opleidingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke! Dé mooiste 
locatie van België! 

Waar ?

• Techniek  (coerver, kappen/draaien, balcontrole,…)
• Veel wedstrijdgerichte situaties 
• Afwerkingsvormen
• Controle/passing
• Passeerbewegingen 
• Uiteraard staat het spelplezier, bij al onze oefeningen, centraal! 

Wat zullen wij je kind leren?

Wanneer kan je bij ons komen trainen?

In de kerstvakantie
Samba Topvoetbalstage Tubeke

Vorige sessie kregen we 
bezoek van Enzo Scifo!

€ 150
Tubeke

€ 90
Gooik

4,5 en 6 januari      
 
Elke dag van 9.30u tot 15.30u (opvang van 8.30u tot 16.30u)                        

€ 85,- per deelnemend kind             

De voetbalstage gaat door in de unieke indoor trainingshall in het 
centrum van de Rode Duivels in Tubeke. 

Wanneer ?

Kostprijs ?

Waar ?

Wat leert je kind ?

€ 85
Tubeke
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Techniektrainingen en voetbalstages
voor jonge voetballertjes! 

Word jij later ook een Rode Duivel? 
Kom bij ons aan je techniek schaven en word een complete voetballer! 

Samba TOPvoetbalstage Barcelona
Het wordt stilaan een klassieker, onze voetbalstage in Barcelona! Al 
twee edities ging het dak eraf in Spanje, en ook dit seizoen willen 
we er iets onvergetelijks van maken! 

Absoluut! Maak er een vakantie van met het hele gezin! Er worden 
de hele week uitstappen voorzien voor de ouders en familie! Een 
adembenemende wandeling langs de mooie stranden? Een lekkere 
wijndegustatie? Een stadsbezoek aan de historische binnenstad 
van Barcelona? Of lig je liever een dagje aan het zwembad terwijl je 
zoon de tijd van zijn leven heeft? Het kan allemaal! Aarzel zeker niet 
en ga met ons mee! 

Voetballertjes: € 515,- p.p. / meereizende ouders: € 545,- p.p.

Ben je tussen 9 en 14 jaar? Beleef dan tijdens de paasvakantie met 
voetbalschool Samba dé voetbalvakantie van je leven! Ontdek waar 
Messi en zijn ploegmaats trainen en spelen! Ook ouders die mee 
willen, zijn meer dan welkom!

•  Busvervoer heen en terug 
•  Vol pension verblijf in 3* hotel vlak aan het strand! Een weekje 

zonder zorgen! 
•  2 trainingen per dag op zeer mooie kunstgrasvelden! 
•  Daguitstap naar Barcelona (stadsbezoek) en Camp Nou, het 

stadion van FC Barcelona! (+ toegangsticket stadiontour en 
museum FC Barcelona)

•  Een volledig uitgewerkt animatieprogramma op maat van elke 
deelnemer! Een aanrader! 

Roses, Costa Brava, op 120 km van Barcelona

Vertrek vrijdag 7 april en terug op zaterdag 15 april  
(2e week van de Paasvakantie) 

Ga samen met Voetbalschool SAMBA op voetbalstage naar Spanje, 
het voetballand van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo! Je wordt er 
een week lang ondergedompeld in een uitzonderlijke voetbalsfeer! 
Kom genieten van zon, zee, strand in combinatie met kwalitatief 
hoogstaande trainingen onder begeleiding van gediplomeerde, zeer 
onderlegde Samba Coaches! Ook naast het veld valt er heel wat te 
beleven! Ook voor de mama’s en de papa’s hebben we vanalles in 
petto! 

Bezoek samen met ons het stadion van FC Barcelona! 

Waar ?

Kunnen mama en papa ook mee ?

Kostprijs

Voor wie ?

Wat mag je verwachten ?

Wanneer ?

Voor info en inschrijvingen www.voetbalschoolsamba.be

Deze ouders zijn alvast pro!
“Als ik zie met wat een smile onze zoon steeds thuiskomt! Daarvoor 
doen we het. Het zijn zeer hoogstaande trainingen in een 
supercomplex. Er wordt ook heel anders getraind dan op de club.“

“De trainingen waren zeer aanvullend op zijn clubtrainingen. Heel 
positieve coaching, veel variatie en altijd in een leuke sfeer. 
De trainingen zien er ook altijd top uit, en de trainers geven training 
met de nodige discipline en met heel veel enthousiasme.“

“Een fantastische manier van training geven, van coaching en vooral 
in de omgang met de kinderen! TOP’  “

Word zelf SAMBA COACH!
Is technisch voetbal ook jouw passie? Wil je die passie delen 
met gemotiveerde voetballertjes? Maar vooral, ben jij super in de 
omgang met kinderen?  Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 
Samba coach!   

Stuur een mailtje naar info@voetbalschoolsamba.be met wat meer 
info over jezelf en word part of the Sambateam! 

David, papa van Luca

Dirk, papa van Mathias

Steven, papa van Yaro

Al meer dan 5 jaar dé referentie in de streek!

In de paasvakantie

Techniektrainingen en voetbalstages
voor jonge voetballertjes! 
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wijndegustatie? Een stadsbezoek aan de historische binnenstad 
van Barcelona? Of lig je liever een dagje aan het zwembad terwijl je 
zoon de tijd van zijn leven heeft? Het kan allemaal! Aarzel zeker niet 
en ga met ons mee! 

Voetballertjes: € 515,- p.p. / meereizende ouders: € 545,- p.p.

Ben je tussen 9 en 14 jaar? Beleef dan tijdens de paasvakantie met 
voetbalschool Samba dé voetbalvakantie van je leven! Ontdek waar 
Messi en zijn ploegmaats trainen en spelen! Ook ouders die mee 
willen, zijn meer dan welkom!

•  Busvervoer heen en terug 
•  Vol pension verblijf in 3* hotel vlak aan het strand! Een weekje 

zonder zorgen! 
•  2 trainingen per dag op zeer mooie kunstgrasvelden! 
•  Daguitstap naar Barcelona (stadsbezoek) en Camp Nou, het 

stadion van FC Barcelona! (+ toegangsticket stadiontour en 
museum FC Barcelona)

•  Een volledig uitgewerkt animatieprogramma op maat van elke 
deelnemer! Een aanrader! 

Roses, Costa Brava, op 120 km van Barcelona

Vertrek vrijdag 7 april en terug op zaterdag 15 april  
(2e week van de Paasvakantie) 

Ga samen met Voetbalschool SAMBA op voetbalstage naar Spanje, 
het voetballand van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo! Je wordt er 
een week lang ondergedompeld in een uitzonderlijke voetbalsfeer! 
Kom genieten van zon, zee, strand in combinatie met kwalitatief 
hoogstaande trainingen onder begeleiding van gediplomeerde, zeer 
onderlegde Samba Coaches! Ook naast het veld valt er heel wat te 
beleven! Ook voor de mama’s en de papa’s hebben we vanalles in 
petto! 

Bezoek samen met ons het stadion van FC Barcelona! 

Waar ?

Kunnen mama en papa ook mee ?

Kostprijs

Voor wie ?

Wat mag je verwachten ?

Wanneer ?

Voor info en inschrijvingen www.voetbalschoolsamba.be

Deze ouders zijn alvast pro!
“Als ik zie met wat een smile onze zoon steeds thuiskomt! Daarvoor 
doen we het. Het zijn zeer hoogstaande trainingen in een 
supercomplex. Er wordt ook heel anders getraind dan op de club.“

“De trainingen waren zeer aanvullend op zijn clubtrainingen. Heel 
positieve coaching, veel variatie en altijd in een leuke sfeer. 
De trainingen zien er ook altijd top uit, en de trainers geven training 
met de nodige discipline en met heel veel enthousiasme.“

“Een fantastische manier van training geven, van coaching en vooral 
in de omgang met de kinderen! TOP’  “

Word zelf SAMBA COACH!
Is technisch voetbal ook jouw passie? Wil je die passie delen 
met gemotiveerde voetballertjes? Maar vooral, ben jij super in de 
omgang met kinderen?  Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 
Samba coach!   

Stuur een mailtje naar info@voetbalschoolsamba.be met wat meer 
info over jezelf en word part of the Sambateam! 

David, papa van Luca

Dirk, papa van Mathias

Steven, papa van Yaro

Al meer dan 5 jaar dé referentie in de streek!

In de paasvakantie
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