
TOP VOLLEYBAL

Houd jij van 
volleyballen en 
vind je het leuk 
om extra te 
trainen? Dan zijn 
de volleybal-
trainingen o.l.v. 
Guido Görtzen 
zeker iets voor 
jou!

LMC Topvolleybal en Guido Görtzen organiseren volleybaltrainingen voor 
ambitieuze volleyballers tussen de 8 en 15 jaar.

De trainingen vinden plaats van september t/m mei en worden verzorgd 
door gekwalificeerde trainers onder leiding van Guido Görtzen (VT4-
licentie). Guido was in 1996 speler van het volleybalteam dat goud won 
op de Olympische spelen in Atlanta en is sinds 2019 trainer/coach van het 
eerste herenteam van Numidia/VC Limac. 

Er zal worden getraind in drie blokken van 10 weken en in elke module 
verzorgt een bekende topvolleybal speler/speelsters een gasttraining. 
Enkele bekende namen zijn Nico Freriks, Rob Bontje, Rob Grabert en 
Saskia van Hintum. Als afsluiting van de trainingen vindt een spetterend 
eindtoernooi plaats waarbij iedereen zijn talent kan laten zien.

LMC Topvolleybal levert een actieve bijdrage aan het promoten van de 
volleybalsport in de regio en dát begint natuurlijk bij de jeugd! 

Wil jij ook graag werken aan je volleybal talent, meld je dan aan via 
info@lmctopvolleybal.nl. 



▶ Train je wekelijks met een topvolleyballer
▶ Ontmoet je veel leeftijdsgenoten met 
    dezelfde passie voor volleybal
▶ Train je dichtbij huis
▶ Krijg je extra trainingen, als aanvulling 
    op je clubtrainingen

Ben je gemotiveerd en 
train je mee? Dan... TOP VOLLEYBAL

Duur:  30 zondagen van september-mei
Tijdstip:  09:00u - 11:00u groep 8 - 11 jaar
  11:00u - 13:00u groep 12 - 15 jaar
We streven naar een groep van 15-20 deelnemers per groep.
Locatie: Sportzaal te Linne 
Kosten: 250 Euro - hierbij is een trainingsshirt inbegrepen.

Mochten de kosten een reden zijn om niet deel te nemen, neem dan 
s.v.p. contact op met de organisatie! LMC Topvolleybal vindt dat deze 
kosten geen belemmering voor talentontwikkeling mogen zijn en wil 
daarin met haar partners ondersteunen.

Onze belofte 
is dat spelers 
veel beter zijn 
geworden na 
deelname aan 
de LMC 
volleybalschool.

Play on the 
next level!
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Guido Görtzen

www.lmctopvolleybal.nl


