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1 Inleiding 
 

Volleybal staat voor kracht, lenigheid, explosiviteit, snelheid en techniek. Het is met andere woorden een 

sport die een veelzijdige vorming vraagt. Jongeren die gepassioneerd zijn door volleybal en getalenteerd 

zijn, moeten de kans krijgen om uit te groeien tot topspelers. Omwille van deze reden komen ze in 

aanmerking voor de ‘Vlaamse Topsportschool Volleybal’.  

 

Wanneer een speler of speelster gevraagd wordt 

om naar de topsportschool te komen, is dit het 

bewijs dat deze persoon de capaciteiten bezit én het 

doorzettingsvermogen heeft om intensief met zijn 

of haar sport bezig te zijn. De trainingen worden 

gegeven door professionele trainers die al jarenlang 

ervaring hebben met topvolleybal. De trainer is niet 

alleen verantwoordelijk voor het training geven 

maar fungeert ook als begeleider van de leerling-

topsporters.    

 

Jaar na jaar wordt er aan het programma van de topsportschool gesleuteld om een zo hoog mogelijk niveau 

te halen, zowel op sportief als op educatief vlak. Deze brochure heeft tot doel om jullie, de nieuwe 

leerlingen, ouders en geïnteresseerden meer informatie te verschaffen over het reilen en zeilen van de 

topsportschool volleybal. De antwoorden op het grootste deel van uw vragen kunt u hierin terugvinden en 

indien u uw antwoorden hier niet in terugvindt, aarzel dan niet om iemand van de topsportschool te 

contacteren.  

  
EYOF U19 jongens juli 2019 

Gouden medaille WEVZA U19 jongens 2021 
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2 Wat is de Topsportschool Volleybal?  
 

 

Situering van de Topsportschool Volleybal 

 

• De TSV kadert in een samenwerking tussen de Vlaamse Volleybalbond (Volley Vlaanderen), het 

Onze-Lieve-Vrouwecollege (Het College) te Vilvoorde, het Ministerie van Onderwijs, BLOSO (Sport 

Vlaanderen) en het BOIC. 

 

• De TSV behoort tot één van de erkende scholen die de studierichtingen Wetenschappen-topsport, 

Wiskunde-topsport, Moderne talen-topsport (ASO) en Topsport TSO mogen inrichten. 

 

• Vanaf schooljaar 2021-2022 mogen de volgende richtingen in het derde jaar worden ingericht 

binnen de modernisering van het onderwijs: Topsport-natuurwetenschappen, Topsport-economie 

en Topsport D/A. 

 

 

Doelstellingen van de Topsportschool Volleybal 

 

• Aanbieden van een topsportopleiding van volleybal in combinatie met een volwaardige 

schoolopleiding 

 

• Ontwikkelen van talentvolle jongeren binnen een professionele topsportomgeving (toekomstige 

topsporters begeleiden naar EK, WK, OS) 

 

Red Dragons Olympisch kwalificatietornooi augustus 2019 

 



Week- en uurregeling  
 

 MA DI WOE DO VR ZA/ZO 

Wekken 7u10 7u10 7u10 7u10 7u10  

Ontbijt 7u30 7u30 7u30 7u30 7u30  

Vertrek met fiets 

naar school 

8u00 8u00 8u00 8u00 8u00  

Lessen 8u25-12u00 8u25-13u45 8u25-12u00 8u25-12u00 8u25-12u00  

Internaat open 12u15-12u45 14u00-14u30 12u15-12u45 12u15-12u45 12u15-12u45  

Middagmaal 12u30 Op school 12u30 12u30 12u30  

Training 13u30 14u30 13u30 13u30 13u30-18u00  

Internaat open 18u00 18u00 18u00 18u00  21u00 

Avondmaal 19u15 19u30 19u15 19u15   

Studie 20u00 20u15 20u00 20u00   

Ontspanning 21u15 21u30 21u15 21u15   

Kamer 22u00 22u00 22u00 22u00   

Lichten uit 22u30 22u30 22u30 22u30   

          

             Deze dagindeling kan licht variëren van schooljaar tot schooljaar en is tevens groepsafhankelijk  



Leerplan studie 
 

In Het College te Vilvoorde worden de volgende topsportstudierichtingen aangeboden in het derde jaar: 

Topsport-Natuurwetenschappen, Topsport-Economie (indien inschrijvingen) en Topsport D/A. In het vierde 

jaar is er voor het schooljaar 2021-2022 de keuze tussen Wetenschappen-Topsport en Topsport TSO. 

Binnen het ASO, worden in de derde graad de studierichtingen Wetenschappen-Topsport, Wiskunde-

Topsport en Moderne Talen-Topsport ingericht. Daarnaast richten we uiteraard ook Topsport in binnen 

TSO. De leerlingen kunnen deze studierichtingen enkel kiezen als ze door Volley Vlaanderen zijn 

geselecteerd en in het bezit zijn van een topsportstatuut van Sport Vlaanderen. 

 

De topsportleerlingen zijn 21 lesuren op school. Binnen deze uren worden de leerplannen van het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen volledig gerealiseerd. De overige lesuren worden door Volley Vlaanderen ingericht 

als trainingsuren. De uitdaging voor leerlingen en leraars bestaat er dus in om het voorziene leerplan af te 

werken ondanks het geringe aantal lesuren . Elk schooljaar wordt bekeken of de huidige verdeling van de 

lesuren nog steeds past binnen het kader van de opleiding. 

 

Hierbij zijn doorslaggevend: 

 

- Een aangepaste didactische aanpak: de leerlingen kunnen rekenen op een sterk engagement vanwege 

de leerkrachten om werkmethodes, leerinhouden en cursusmateriaal te ontwikkelen voor deze groep. 

De school wil op die manier voortrekker zijn van de leermethodes van de toekomst, waarin aan het 

zelfsturend leren van de leerling, een groter gewicht zal toegekend worden. De uitbouw van het 

elektronisch leerplatform is hierbij van fundamenteel belang. Zowel Schoolware als eCollege worden 

onder andere gebruikt om het leerproces te bevorderen. 

- Door te werken in meestal kleine(re) groepjes worden de leerlingen intenser en effectiever begeleid in 

hun studieproces. 

- Van de leerlingen wordt een veelzijdige inspanning gevraagd, o.a. op het vlak van zelfstandig leren. 

  
Gouden medaille WEVZA U16 meisjes januari 2019 
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Lessentabellen Topsportschool Volleybal 
 

Studierichtingen in ASO 

 2de graad 3de graad 

Weto Weto Wito Mtto 

4de jaar 5de 

jaar 

6de 

jaar 

5de 

jaar 

6de 

jaar 

5de 

jaar 

6de 

jaar 

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 

Geschiedenis 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 

Nederlands 3(4) 3(4) 3(4) 3(4) 3(4) 3(4) 3(4) 

Frans 3(4) 3 3 3 3 4 4 

Engels 2 2 2 2 2 3 3 

Duits      2 2 

Wiskunde 5 4 4 6 6 3 3 

Aardrijkskunde 1  1(2) 1 1 1 1 1 

Natuurwetenschappen      2 2 

Biologie 1(2) 1(2) 2 1 1   

Chemie 1(2) 2 1(2) 1 1   

Fysica 2 2 2 1 1   

Topsport 12 12 12 12 12 12 12 

(.) = de leerlingen krijgen het volledige leerplan in een verminderd aantal uren (=versneld) 

 

Studierichtingen topsport TSO 

 2de graad 3de graad 

4de jaar 5de jaar 6de jaar 

Godsdienst 2 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 1 

Engels 2 2 2 

Frans 3 2 2 

Geschiedenis 1 1 1 

Nederlands 4 3 3 

Wiskunde 3 2 2 

Toegepaste psychologie  1 1 

Toegepaste biologie  4 4 

toegepaste chemie  1 1 

Toegepaste fysica  1 1 

Natuurwetenschappen 4   

Topsport 12 12 12 
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Studierichtingen binnen de modernisering 2021-2022 
 
 Topsport D/A Topsport-NaWe Topsport-Economie 

3de jaar 3de jaar 3de jaar 

Godsdienst 2 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 1 

Engels 2 2 2 

Frans 2 3 3 

Geschiedenis 1 1 1 

Nederlands 4 3 3 

Wiskunde 3 4 4 

Economie   3 

Biologie  1  

Chemie  2  

Fysica    

Natuurwetenschappen 2  2 

Fysiologie en anatomie 1   

Toegepaste psychologie 2   
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Internaat 
 
Kamer 

De kamer mag met een persoonlijke stijl, maar met inachtneming van goede smaak en soberheid, ingericht 

worden. Om posters aan de muur te bevestigen moet je buddy’s gebruiken. Kleefband, nagels, nietjes, 

spijkers, duimspijkers enz… zijn uitdrukkelijk verboden. Beperk de versiering tot een minimum. De 

verantwoordelijken van het internaat kunnen bij controle van je kamer bepaalde posters weigeren of 

wegnemen. Provocerende zaken worden sowieso verwijderd. Bij de installatie respecteer je de 

meubelschikking van je kamer.  

Omdat ieders kamer strikt persoonlijk is, ga je nooit op iemands kamer wanneer die persoon er niet is. Een 

bezoek bij elkaar op de kamer kan (geen jongens op de meisjeskamers en omgekeerd tenzij dat je hiervoor 

de toestemming vraagt bij de opvoeders) zonder de anderen te storen.  Opdat je opvoed(st)er het overzicht 

kan houden, houd je dan uiteraard de kamerdeur open. Tijdens de studie is er geen kamerbezoek 

toegelaten, tenzij je de specifieke toelating krijgt van de opvoed(st)er.  

 

Indien er een vermoeden is van het bezit of gebruik van roken, drugs of alcohol en indien er een diefstal 

heeft plaatsgevonden, heeft de opvoed(st)er en/of de internaatsbeheerder, na toestemming van de 

ouders, de bevoegdheid de kamer grondig te doorzoeken en deze zaken in beslag te nemen. Je kamer 

wordt minstens eenmaal per week gekuist op voorwaarde dat de kamer opgeruimd is. Laat geen kledij 

rondslingeren en ontruim je bureau na de studie. 

In de kamers en op de gangen wordt steeds stilte gerespecteerd. Op bepaalde momenten is het toegestaan 

naar muziek te luisteren onder de voorwaarde dat ‘muziek in de gang niet te horen mag zijn’.  

 

Om de anderen niet te storen, gebruik je pantoffels. Beperk het lopen in de gangen en maak geen 

overdadig lawaai bij het openen en sluiten van ramen en deuren.  

Zorg ervoor dat de kamer netjes is. De opvoed(st)er controleert de kamer dagelijks. 

 

Enkele aandachtpunten betreffende de orde op de kamer: 

• Alle kledingstukken liggen netjes in de kast 

• Op de grond liggen nooit kledingstukken 

• Het bureau is na de studie netjes opgeruimd, gebruik ook de ladekasten 

• ’s Morgens wordt het bed opgemaakt 

• Afval wordt in de vuilbak geworpen 

• Kamers worden regelmatig verlucht 

• Sportzakken en valiezen horen op de kast 

• Sportschoenen worden opgeborgen in de voorziene lockers 
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Een opvoeder zal dit elke morgen controleren en indien nodig de leerling hierop wijzen en hem terug naar 

zijn kamer sturen. Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, zullen er sancties volgen. 

Minstens eenmaal per week wordt je kamer gepoetst. De poetsvrouw moet zonder belemmeringen kunnen 

poetsen. 

Chalet 

De chalet doet dienst als ontspanningsruimte. Een deel van het internaatsleven zal je hier doorbrengen. 

Houd deze ruimte ordelijk en net. Wanneer je stoelen en/of tafels verschuift, plaats je ze nadien weer zoals 

ze horen te staan (zie plannetje). Laat geen afval slingeren, ruim dit steeds op (juiste afval in de juiste 

vuilbak). De gemeenschappelijke zaken neem je nooit mee naar de kamer.  

Cafetaria 

Het ontbijt, de lunch, de snack en het avondmaal vinden plaats in een afgebakende ruimte van de cafetaria 

van het EVC. Vijf minuten voor etenstijd schuif je aan bij de eetzaal. Je wacht rustig je beurt af aan de 

zelfbediening (niet dringen of inhalen). Wat je meeneemt aan de zelfbediening, eet je ook allemaal op. Je 

kan jezelf altijd nog een tweede keer bedienen. Bij het eten drinken we de aangeboden drank. 

Je neemt plaats aan de voorziene tafel van je groep. Aan tafel wordt er niet met eten gespeeld, wees altijd 

correct en respecteer de tafelmanieren. We gaan dus ook op stoelen zitten en niet op de tafels. 

Samen eten kan gezellig zijn. Daarom nodigen we je ook uit om er de tijd voor te nemen. Pas na een teken 

van de verantwoordelijke mag je de refter verlaten. We vragen je ook uit beleefdheid om in de eetzaal je 

pet af te zetten en je jas uit te doen. De gsm, mp3-speler enz… wordt niet gebruik tijdens de maaltijd.  

Er geldt een afruimverdeling, raadpleeg hiervoor de roosters die in het internaat zullen ophangen. Iedereen 

wordt aan het eten verwacht, afwezigheden worden genoteerd. 

Telefoon/gsm 

Het internaat beschikt over een telefoon- en faxnummer. De internaatsbeheerder geeft ook zijn gsm-

nummer door voor noodgevallen. Het gsm gebruik op het internaat is gereglementeerd, op bepaalde 

momenten kan de gsm gebruikt worden (ontspanningsmomenten). Al de internen die in het bezit zijn van 

een gsm, zetten deze af voor het slapen gaan en leggen deze op hun bureau. Ook op school gelden er 

regels wat betreft het gebruik van een mobiele telefoon. 

Internetgebruik 

De leerlingen kunnen gebruik maken van het internet tijdens de ontspanningsmomenten. 

Wanneer de computer gebruikt wordt op momenten dat dit niet kan, wordt deze onmiddellijk afgenomen 

en aan de internaatsbeheerder bezorgd. Ook het bezoeken van niet pedagogisch verantwoorde sites, zal 

zwaar gesanctioneerd worden. 
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Aangezien de studietijd en de nachtrust een prioriteit vormen in het leven van onze leerlingen zullen we er 

streng op toezien dat deze momenten niet verstoord worden door gsm- of computergebruik. Wanneer een 

opvoeder een overtreding vaststelt zal de leerling het toestel inleveren bij de opvoeder en zal de leerling dit 

toestel elke avond (na de ontspanning) gedurende één week spontaan aan de opvoeder afgeven. Bij een 

tweede inbreuk wordt deze periode 1 maand en bij een derde inbreuk zal de leerling het volledige 

schooljaar zijn toestel inleveren na de ontspanningstijd. 

Fiets 

De leerlingen brengen hun eigen fiets mee. Zij verplaatsen zich hiermee naar school. Deze fiets moet 

natuurlijk in orde en veilig zijn. We raden ten zeerste aan om de verplaatsing van en naar school met de 

fiets te doen. Indien omwille van een blessure niet gefietst mag worden, mag de lijnbus genomen worden. 

Wanneer de medische cel beslist dat een leerling ook niet mag stappen, wordt er gezorgd voor vervoer met 

de auto. Denk aan de eigen veiligheid en doe een fietshelm en fluohesje aan tijdens de verplaatsing van en 

naar school. 

 

3 Kostprijs 
 

 

Internaat  
 
Het kostgeld bedraagt op jaarbasis: +/- € 3350. Dit omvat:  

- Logies 

- Maaltijden 

- Pedagogische begeleiding 

- Permanentie tijdens de nacht 

 

De betalingswijze gebeurt als volgt:  

- Een voorschot van € 600,00 bij inschrijving (is ook het kostgeld voor de eerste 2 maanden) 

- Acht maandelijkse forfaitaire afrekeningen en een eindafrekening half juni.  

Dit vanaf de maand november en telkens vóór de 5de van de maand. 
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Het College 
 
Voor een zicht op de kosten voor het standaard schooljaar geven we u de onderstaande tabel als 

referentie. Bij de start van het schooljaar wordt steeds een meer recente lijst gecommuniceerd. 

Kosten voor (verplichte) uitstappen en boeken zijn niet meegerekend. De kosten variëren dus per jaar 

afhankelijk van de uitstappen (binnen- of buitenland) en het gebruikte lesmateriaal.  

 

 Schooljaar 15-16 Schooljaar 16-17 Schooljaar 17-18 

Derde jaar 

Vierde jaar 

Vijfde jaar 

Zesde jaar 

138.95 

118.39 

154.82 

173.6 

127.95 

107.39 

103.29 

136.55 

133.56 

118.17 

82.83 

120.49 

 

U ontvangt een factuur in december, maart en mei. 

In het begin van het schooljaar kan u aanduiden of u die via e-mail of op papier wenst te ontvangen. 

 

Daarnaast wordt van de leerlingen een laptop verwacht om de lessen te volgen op school. In het vak 

wiskunde wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het programma ‘Geogebra’. Leerlingen TSV van de 

derde graad die in het bezit zijn van een laptop (voor het sportieve luik, videoanalyse), worden vrijgesteld 

van de aankoop van een tablet (de reguliere leerlingen van de derde graad werken nog met het 

tabletproject). Nieuwkomers worden verwacht direct in te stappen in het recent opgestarte laptopproject 

van de school. Opgelet, elk gebruikt toestel mag enkel via een draadloze verbinding contact maken met het 

schoolnetwerk. Voor een langere levensduur wordt een degelijk antivirusprogramma en een gewatteerde 

hoes aangeraden.  

 

Andere 
 

Algemene kosten 

De kosten voor de topsportschool bedragen op jaarbasis ongeveer 600 000 euro zonder selectiewerking. 

Het totaalplaatje, topsportschool en stages exclusief internationale tornooien, eindronden, EK en WK, 

bedraagt ongeveer 1 300 000 euro.  

Aan de ouders wordt vanuit Volley Vlaanderen jaarlijks 600 euro gefactureerd (2 schijven van 300 euro) als 

bijdrage voor de sportieve werking van de topsportschool (eenmaal in december en eenmaal in april). Bij 

wanbetaling kan de speler- / speelsterlicentie worden ingetrokken. Dit wordt besproken op de raad van 

beheer van Volley Vlaanderen. De overige kosten die door de federatie worden gedragen, betreffen onder 

andere de huur van de accommodatie, een percentueel deel van de lonen en onkosten van de trainers en 
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administratief personeel. Ook de voeding op vrijdag- en zondagavond behoren tot deze kost, net zoals het 

beschikbare trainingsmateriaal. 

 

Sportieve kosten 

Elke leerling van de Topsportschool Volleybal Vilvoorde krijgt het volgende pakket aangeboden bij de start 

van het schooljaar: rugzak, trainingsbroek, trainingsvest, polo’s (2), shirts (6), shorts (6) en kousen (6).  

Een aantal extra kosten komen hierbij kijken. Deze zijn hieronder vermeld en zijn vergelijkbaar met de 

kosten bij een reguliere club (lidgeld, verplaatsingen naar wedstrijden, schoenen, knielappen …).  

 

Een bijdrage in de kosten werd geformuleerd in ‘algemene kosten’.  

Voor de verplaatsingen naar competitiewedstrijden zijn de ouders verantwoordelijk. Organisatie 

‘carpooling’ is mogelijk via het adressenbestand spelers/speelsters dat wordt gedeeld bij de start van de 

competitie indien goedkeuring van de ouders voor het intern verspreiden van persoonlijke gegevens (cfr. 

GDPR – zie Erecode TSV 2021-2022). 

  

Verder is het aangewezen dat onze leerlingen over volgend sportief materiaal beschikken:  

- Een laptop met Windows besturingssysteem voor volleybalanalyse (Datavolley) en diensten binnen 

de school (zoals eerder vermeld). Er wordt aangeraden een laptop te voorzien met 4 GB 

werkgeheugen en harde schrijfruimte van 128 GB. Indien een MacBook wordt voorzien voor het 

sportieve luik, moet een Windows besturingssysteem extra geïnstalleerd worden om Datavolley te 

gebruiken. De laptop van het schoolproject volstaat voor Datavolley, we raden dus ten zeerste aan 

om deze hiervoor te gebruiken. 

- Volleybalschoenen. Schoenen kunnen volledig vrijblijvend aangekocht worden bij onze sponsor 

Mizuno. Passessies gaan door in het begin van het schooljaar. Bij het 1ste paar krijgt de leerlingen 

TSV een korting van 25%, vanaf 2 paar krijgt men een korting van 30% op beiden. Een paar 

schoenen aan winkelprijs situeert zich tussen €130 en €150. 

- Knielappen. Ook knielappen (Errea) kunnen besteld worden op het secretariaat van Top Volley 

Belgium (Sabine Neukermans). Deze kosten ongeveer €25 per paar (25% korting op de winkelprijs).  

- Een foamroller (ongeveer €50) en hartslagmeter (ongeveer €85) kunnen ook besteld worden via 

Top Volley Belgium.  

 

Medische kosten TSV 

Dokter Luc Itterbeek komt 2 keer per week langs voor consultaties en zal indien noodzakelijk de nodige kiné 

behandelingen voorschrijven. Zowel het remgeld van de dokter voor de consultaties als het remgeld van de 

kiné behandelingen vallen ten laste van de ouders. Bij een sportongeval worden de kosten conform de polis 

door de verzekering van Ethias terugbetaald. Voor elke behandeling van de ‘behandel kinesist’ is dus een 
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voorschrift vereist. De federatie zal bijkomend dagelijks een kinesist voorzien (Bram Wuyts) die zal instaan 

voor het begeleiden van de topsportleerlingen bij het uitvoeren van hun individueel programma (preventie 

- weak links). Deze begeleiding gebeurt in de sporthal of fitnessruimte. Deze programma's worden in 

overleg met de fysiek trainer en volleybaltrainer opgemaakt. 

Er worden 2 kinesisten voorzien met elk een afzonderlijke taak; een kiné voor de behandeling van blessures 

en een kiné die in staat voor preventie en bijsturing van de weak links. De 'behandel kiné' werkt uitsluitend 

op voorschriften van een dokter en het remgeld is ten laste van de ouders. De ‘behandel- kiné’ werkt op 

indicatie, dit wil zeggen: als er een revalidatie gepland is. De 'preventieve kiné' werkt niet op voorschriften, 

is dagelijks aanwezig en wordt volledig vergoed door de federatie (dus geen extra kosten voor de ouders). 

De ‘preventieve kiné’ zal indien noodzakelijk ook instaan voor de behandelingen die niet kunnen 

geattesteerd worden zoals taping.  

De ‘preventieve kiné’ kan (afhankelijk van de planning) op bepaalde momenten ook als ‘behandel kiné’ 

werken. Deze behandelingen worden eveneens geattesteerd. 

Gerrit De Loose zal als hoofd medische cel de verschillende programma’s centraliseren, alle informatie rond 

het fysieke bundelen en in overleg met Kris Eyckmans, de volleybaltrainers en medische staf via de 

wekelijkse medische cel de belasting van de fysieke en sporttechnische programma’s bepalen en dit 

rekening houdend met de medische gegevens, de maturiteit, de fysieke screening, en de resultaten van de 

fysieke testen van de topsportleerlingen. Dit heeft tot doel de nodige fysieke en sporttechnische prikkels te 

kunnen geven noodzakelijk voor topsport en tegelijkertijd door het samenbrengen van alle informatie rond 

elke topsportleerling het aantal blessures te beperken. 

 

Bij een kwetsuur krijgt de leerling een ‘Ongevalsaangifte van Ethias’, een document dat zorgvuldig moet 

worden ingevuld. Deze ongevalsaangifte kan opgevraagd worden bij de respectievelijke trainer. Dit 

document wordt volledig ingevuld en ondertekend afgegeven op het secretariaat van Volley Vlaanderen. 

Het secretariaat zorgt voor de digitale verwerking binnen het online systeem van Ethias. De leerling krijgt 

na de digitale verwerking een document met vermelding van het dossiernummer en een handleiding voor 

de opvolging. Op elke factuur, gelinkt aan dit ongeval, dient het dossiernummer te worden ingevuld. Al 

deze facturen stuur je door naar Ethias. Op het ogenblik dat je van de dokter het medisch attest ‘Genezen 

Verklaard’ ontvangt, stuur je dit zo snel mogelijk op naar Ethias. Het dossier wordt dan als afgesloten 

beschouwd en alle kosten erkend door het RIZIV, niet terugbetaald door de mutualiteit, worden door deze 

verzekering vergoed. Dit bedrag zal gestort worden op het door u opgegeven rekeningnummer vermeld in 

de ongevalsaangifte. 
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4 Door wie worden de leerlingen begeleid? 
 
 

Begeleiding Topsportschool Volleybal Vilvoorde 
 
Stuurgroep 
 
 Directeur Het College 2de – 3de graad   Sofie Maes 
 Directeur internaat     Jan Walravens 
 Algemeen directeur topsport    Koen Hoeyberghs 
 Topsportschoolcoördinator    Iris D’hondt 
 Logistieke coördinatie     Myriam Dooms 
 Technisch directeur kader TSV en selecties U age Kris Eyckmans 
 

 
Technische kader 
 
 Trainers jongens     Kris Eyckmans 
       Michel Mariën 
       Mieke Moyaert 

 
 Trainers meisjes     Fien Callens 

     Frauke Dirickx 
       Robin De Bont 
 
 Fysiek trainer     Fons Vranken  

 
 Trainer verantwoordelijke uitstroom meisjes  Yorick Vande Velde 
 + Asterix AVO 
 
 
Medisch kader 
 
 Arts     Dr. Luc Itterbeek 
 
 Sportieve revalidatie     Bram Wuyts (kiné) 
 
 Kinesitherapeut     Gerrit De Loose 
      Bram Wuyts 
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Kwalificatie trainers 
 
 
Kris Eyckmans 
Licentiaat Germaanse Talen (KUL) 
Trainer A 
 
Mieke Moyaert 
Master Lichamelijke Opvoeding (KUL) 
Trainer A  
 
Fons Vranken  
Sportfysiotherapie (NED + BEL) 
Fysiek trainer Yellow Tigers 
Fysiek trainer Grow4Gold en Volley Haasrode Leuven 

 
Frauke Dirickx 
Bachelor Lichamelijke opvoeding (Odisee) 
Trainer A 
 
Fien Callens 
Master Lichamelijke Opvoeding (KUL) 
Trainer A 
 
Robin De Bont 
Bachelor Lichamelijke Opvoeding (VUB) 
Trainer A 
 
Yorick Vande Velde 
Master Lichamelijke Opvoeding  
Trainer A 
 
Michel Mariën 
Geaggregeerde onderwijs groep 1  
(Engels, Frans en informatica) 
Trainer A 
 

Yellow Tigers EK 2021 
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Kwalificatie medisch kader 
 
 
Luc Itterbeek 
Sportarts, erkend keuringsarts (VUB) 
 
Gerrit De Loose 
Gegradueerde in de Kinesitherapie en fysische behandelingen (KHB) 
  
Bram Wuyts   
Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met optie sportkinesitherapie (VUB) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

          WEVZA U17 meisjes januari 2020 
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5 Nuttige contactgegevens 
 

Het College 

 

 

 

 

 

 

Volley Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het internaat 

 

 

 

 

 

 

Medisch luik 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Iris D’HONDT  
Topsportschoolcoördinator 
Geaggregeerde licentiaat Lichamelijke Opvoeding (KUL) 
Specialisatie fitheid en gezondheid - Optie dans 
 
GSM 0473 333 815  
 02/257 10 40 (algemeen school) 
iris.dhondt@kov.be 
www.kov.be 
 

 
 
Myriam DOOMS 
Logistieke Coördinatie 
Geaggregeerde licentiaat Lichamelijke Opvoeding (KUL) 
Specialisatie Volleybal 
 
 02/257 16 08 
myriam.dooms@volleyvlaanderen.be 
www.topvolleybelgium.be  

Jan WALRAVENS 
Internaatbeheerder 
Regent Lichamelijke Opvoeding en Informatica (Parnas) 
Graduaat Lichamelijke Opvoeding en vrijetijdsagogiek 
 
 02/257 16 30 
  02/257 16 20  
GSM 0473 112 732 
 
jan.walravens@kov.be 

Kris EYCKMANS 
GSM 0496 781166 
kriseyckmans@yahoo.com 
 
Koen HOEYBERGHS 
GSM 0474 978964 
koenraad.hoeyberghs@telenet.be 
 
Trainers: 
mieke_moyaert@hotmail.com 
marien_michel@hotmail.com 
fien_callens@hotmail.com 
robindebont@gmail.com 
fraukedirickx@gmail.com 
 

Gerrit DE LOOSE 
GSM 0478 34 33 06 
gerrit@sportkinesist.be 

mailto:Annelies.vandevoorde@kov.be
http://www.kov.be/
mailto:myriam.dooms@volleyvlaanderen.be
http://www.topvolleybelgium.be/
mailto:jan.walravens@kov.be
mailto:kriseyckmans@yahoo.com
mailto:koenraad.hoeyberghs@telenet.be
mailto:mieke_moyaert@hotmail.com
mailto:fien_callens@hotmail.com
mailto:robindebont@gmail.com

