
Zin om te sporten? 

Zin om te volleyballen? 

Zin om veel plezier te maken? 

Dan is VC Dentergem dé club voor jou! 

Onze club is er voor meisjes én jongens vanaf het 

tweede leerjaar. 

Kom zeker eens proberen. Onze train(st)ers zullen 

je met open armen ontvangen en maken er tel-

kens weer een leuke en speelse training van. 

Kom je liever niet alleen, breng gerust een vriend-

je of vriendinnetje mee! 

Op de achterzijde vind je praktische info en drie 

bonnen voor een gratis training. 

 

Voel je het al een beetje kriebelen?  

Wij verwachten je! 
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Praktische info: 

2e en 3e leerjaar = U9 = benjamins 

        Training: woensdag 16u tot 17u00 

4e en 5e leerjaar = U11 = preminiemen 

        Training: woensdag 17u tot 18u 

               vrijdag 17u30 tot 19u 

        Maandelijks wordt een tornooi gespeeld 

6e leerjaar en 1ste middelbaar = U13 = miniemen 

        Training: maandag 18u30 tot 20u 

              woensdag 18u tot 19u30 

        Competitie: wekelijks match 

 

Sporthal: Den Bul, Brouwerijstraat 21, 8720 Markegem 

 

Contact: 

 

Freddy Vroman (voorzitter):   0486/11 46 17 

               freddy.vroman@telenet.be 

Wendy Snauwaert (secretaris): 0472/91 54 94 

               snauwaertwendy@hotmail.com 

vcdentergemvzw@gmail.com 

www.vcdentergem.be 

@vcdentergem 
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