
 

 

 

Bewegingsschool van KVK westhoek 

KVK Westhoek wil zijn al goed gestructureerde jeugdwerking vervolledigen door de FTT trainingen  uit 

te breiden met  de ‘Bewegingsschool‘.   

Het motto luidt “minder TV kijken, geen computerspelletjes meer maar wel Zweedse banken, 

klimrekken, valmatten en soms  op blote voeten spelen”.   

De bewegingsschool behoort in de algemene visie van KVK Westhoek tot het opleidingsluik  

‘Atletisch  vermogen ‘( LTPD ).  

In het huidige voetbal worden kracht en stabilisatie - naast het technische en tactisch vermogen - 

alsmaar belangrijker. Vandaar de absolute noodzaak om nog  meer aandacht te besteden aan het 

atletisch aspect.  In chronologische volgorde  betekent dit: eerst het lichaam leren kennen en 

controleren, dan de bal beheersen en tot slot het spel aanleren.  

Nu al combineren we de voetbalgerichte veldtrainingen met judo en turnen tijdens de winterstop. 

Door het invoeren van de bewegingsschool (naast de voetbalsoccerschool en  de functionele 

techniektrainingen (FTT), willen  we onze jongste kinderen nog beter voorbereiden om  volwaardige 

voetballers te worden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het voetbalspel wat vaardigheden betreft veel raakvlakken vertoont met 

andere sportdisciplines.  

Daarom bieden we onze jongste spelertjes ( kabouters, U6, U7)  naast de reguliere trainingen, een 

extra sessie bewegingsopvoeding aan.  Wij oefenen allerlei algemene motorische basisvaardigheden 

zoals: lopen, springen, dansen, ritmisch bewegen, vallen opstaan, klimmen, evenwicht, enz..  

Alle bewegingen worden ingedeeld in drie categorieën: 

 Coördinatie – reactie – snelheid  

 Bewegingsparcours 

 Alternatieve spelen 

 

Er wordt indoor gewerkt omdat we dan het hele jaar door kunnen trainen en veel meer mogelijkheden 

hebben.  Zoals hoger aangegeven trainen/spelen de kinderen soms     blootsvoets omdat 

dan automatisch op je voorvoeten gelopen wordt. Dit bevordert de ontwikkeling van de voetboog, de 

spieren en ligamenten rond het enkelgewricht. 

 

Vrijdag : kinderen geboren in 2013 : 16.15 u tot 17.15 u ( 100 euro per seizoen )  

Vrijdag: U6 ( geboren in 2012 ) Van 17.15 – 18.15 u  ( gratis voor aangesloten spelers bij KVK 

Westhoek )  



Plaats: Maloulaan 30 ( blauwe poort – rechtover print Deleye ) Deze extralessen lopen van 

september tot eind april, met uitzondering van de schoolvakanties  en worden gratis 

aangeboden voor de aangesloten spelers bij KVK Westhoek.  

Kinderen die deze lessenreeks (  vrijdag ) willen volgen en nog niet wensen deel 

te nemen aan de veldtrainingen op maandag en woensdag kunnen deze 

lessenreeks ook volgen mits het betalen van 100 euro per seizoen ( september 

– april )  

 

Ik, ondergetekende……………………………………………………….. schrijf hierbij mijn zoon/dochter  

 

in voor de bewegingsschool van KVK Westhoek:  

 

Naam:  

Voornaam:                                                                 ·Geboortedatum:  

Adres:  

GSM vader:    GSM moeder:  

Mailadres:  

 

vrijdag :  geboren 2013   

 

Vrijdag: 2012 ( U6 )   
 

Met veldtrainingen                                     Zonder veldtrainingen:  100 euro   

( gratis )                                                               

Aankruisen wat past  

 

Meer inlichtingen te bekomen bij:  

Jef De leeuw (Head of coaches) 0496/814508                Geert Glorie ( Algemeen TVJO ) 0476/377075 

Jef.deleeuw1@gmail.com                                                   geert.glorie@telenet.be 

www.kvkwesthoek.be 
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