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Al het nieuws over onze vereniging 

Ladies VK Holsbeek op kop in 2de
provinciale

Ja mannen, we moeten het toegeven... onze dames zijn momenteel de
strafste ploeg in onze club. Maar ook in hun afdeling, want ze spelen aan de kop

van het klassement en ze hebben wel degelijk ambitie en kans om te stijgen
naar de eerste afdeling.!  Straf ploegske dus. Bovendien zitten ze als enige 2de
provincialer nog in de Beker Van Brabant samen met 3 ploegen uit de hoogste
afdeling. Halve f inale aub! Onze ladies strijden dus nog voor 2 prijzen en
kunnen uw steun gebruiken. Kom dus uit  uw luie vrijdagavondstoel en

kom supporteren!

Wedstrijdkalender dames VKH
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WE Rock Werchter !

****Wij hebben nog tickets voor het uitverkochte Werchter ****

Zoals al enkele jaren zal VK Holsbeek ook nu weer voor Security zorgen op alle
festivals van Werchter. We beginnen eraan op 18/6, op 19/6 is er Werchter
Boutique, op 25/6 is er Werchter Classic, 26/6 is een extra dag en van
woensdag 29/6 tem maandag 4/7  doen we Rock Werchter! 

Spelers, bestuur en supporters zullen samen een 200- tal werkstif ten
verrichten waar de club voor betaald wordt. De opbrengst wordt uiteraard
geïnvesteerd in de clubwerking en infrastructuur. 

De beloning voor de mensen die één of meerdere shifts komen helpen is
gratis toegang op de weide  voor of na hun shift. Je krijgt ook drank en eten
tijdens je shift, en drank-en eetbonnen om op de weide te consumeren, en
één of meerdere T -Shirts van Werchter en je beleef t de sf eer op een
andere manier. Let op, het werkt verslavend! :-) 

Wil jij graag helpen, alleen of met vrienden? Iedereen die +18 is is van harte
welkom.

Laat snel van je horen via een druk op onderstaande knop. Je stuurt dan een
mailtje en vraagt naar het overzicht van de  werkshiften.

Geef ook zeker je voorkeur door, en de groepen die je graag wil zien eventueel.
Wij trachten zoveel het kan daar rekening mee te houden. 

Zoals gezegd, je mag meerdere stiften doen, en hoe meer je er doet, hoe meer
rekening er met je voorkeur  wordt gehouden.

Mail ons

mailto:%20rockwerchter@vkholsbeek.be


Mooi artikel in de Hi van deze maand (maart 22)

VK Holsbeek in HI !

Hi is het gemeentelijk infoblad van de gemeente Holsbeek.

Lees het artikel

VKH = Ambassadeur Club

VK Holsbeek steunt de #COMETOGETHER campagne

van de KBVB & Voetbal Vlaanderen.

Deze campagne richt zich op het bestrijden van elke vorm van
discriminatie, en in het bijzonder tegen racisme. Op onze club is
daar immers ook geen plaats voor. VK Holsbeek wil een club zijn
waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, geaardheid of
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beperking. U zal op de club zeker de aff iches opmerken, de nieuwe
cornervlaggen en kapiteinsband bij de senioren, maar daar blijft het
niet bij. We zullen ongepast gedrag bij spelers en supporters ook
bespreken en zo nodig maatregelen treffen in het belang van
iedereen. Word je zelf  geconfronteerd met discriminatie? Meld het
bij het bestuur, de trainer of de afgevaardigde van je ploeg, bij de
scheidsrechter of via de app RBFA meteen aan de voetbalbond.

Nog enkele plaatsjes beschikbaar maar wees snel!

Paaskamp voor Doelmannen!



BIJNA VOLZET - snel inschrijven kan nog

Voetbalstage Pasen 2022

Voor onze voetbalstage in de paasvakantie
(van maandag 11/4 tem 15/4/22) hebben we
ook nog enkele plaatsjes vrij. Ondertussen
hebben we al een 50-tal inschrijvingen,
onderverdeeld in groepjes van 10 spelers per
coach max. Wil jij nog meedoen? Klik dan
snel op onderstaande knop en vul het
formulier in.

Nu meteen inschrijven

Doelmannen zijn een ras apart, en dus krijgen ze bij ons ook een aparte
keepersstage ism de Leuvense Keepersacademie.

Inschrijven kan door op de foto hierboven of de knop hieronder te klikken

Take a closer look of schrijf  meteen in.

Do you like the newsletter? Share it!
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Verhaegenstraat 28A, Holsbeek
Belgium

You received this email because you
signed up on our website or made

purchase from us.

Wil u niet langer onze nieuwsbrief
ontvangen, meld het dan even.

VK Holsbeek
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