
Functionele techniektraining       

                                                                                                                  Ieper  mei 2017 

Beste ouders,                                                                                                                                                                                                                      

Om de spelers van de onderbouw, (U7 tot en met U11) nog meer kansen te bieden om zich op technisch 

vlak te ontwikkelen, biedt KVK Westhoek jeugd  een extra training aan voor deze groep. Deze trainingen 

gaan door van september tot en met april, op woensdagnamiddag op het kunstgrasveld van KVK 

Westhoek.   Tijdens de schoolvakanties is er géén FTT (FTT staat voor Functionele Techniek 

Training). Uitzondering wordt gemaakt voor de U11 die dan wel FTT-training krijgen. 

De lessen gaan door op: 

Woensdag na de middag van: 

                                                     13.30u tot 14.30u voor groep 1: U9 

14.30u tot 15.30u voor groep 2: U10 

15.30u tot 16.30u voor groep 3: U11 

                                                     16.30u tot 17.30u voor groep 4: U8 

Op donderdag van: 

17.00 u tot 18.00 u voor de groep U7 

 

Bij deze ‘Functionele Techniek Training’ (FTT) staat talentontwikkeling centraal. Er wordt getraind 

in kleine groepjes, afhankelijk van leeftijd en kwaliteit. 

Iedere leeftijdsgroep wordt opgesplitst in twee deelgroepen: De E – groep en de R- groep 

Iedereen krijgt dezelfde oefenstof maar aangepast aan zijn/haar  niveau. 

De bal is het middelpunt van de trainingsactiviteit. De FTT biedt de jeugdspelers van U7 tot en met 

U11 de mogelijkheid zich individueel verder te ontwikkelen op het gebied van techniek en coördinatie. 

De trainingen zijn niet zomaar tijdverdrijf, maar gericht op voetbalvaardigheden gebaseerd op de 

Coervermethode en het  LTPD-model (Long Term Player Development) 

Wij streven de volgende doelen na: 

1. Het verwerven van een veelzijdige, dynamische balvaardigheid, door toepassing van 

verschillende technieken. 

2. Zo sterk mogelijk worden in de veelvuldige en moeilijke één tegen één situaties. 

3. Zo goed mogelijk, individueel en met behulp van medespelers, over de tegenstander heen 

gaan, in kleine wedstrijdvormen. 

4. Creatieve en tweevoetige spelers opleiden. 

5. Door huiswerk spelers tot voortdurend oefenen aanzetten. 

De voorwaarden waar de spelers moeten aan voldoen zijn: 

1. De FTT is géén vervangende training; de overige 2 trainingen in de club MOETEN 

gevolgd worden. 

2. De intentie moet aanwezig zijn om zich voetballend te willen verbeteren. 

3. De bereidwilligheid moet aanwezig zijn om deze nieuwe vaardigheden verder te oefenen 

via ‘huiswerk ‘ 

4. De spelers  engageren zich  om ‘ALTIJD’ aanwezig te zijn op de FTT. Bij ziekte wordt 

een attest gevraagd. 

5. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met homogene groepen. 

6. In de maanden  mei en juni kunnen de spelers zich dan nog verder vervolmaken in de 

‘ KVK Westhoek balbal  soccer school’( aparte brief hiervoor volgt dan wel ). 



Op woensdag 30 augustus is er een kennismakingsnamiddag met een FTT 

training (kunstgrasveld) voor de groepen U8 tot en met U11(zie uurschema U8 

– U11 onderaan dit blad) en op donderdag 31 augustus van 17.00 tot 18.00 u 

voor de groep U7. Inschrijven is dan mogelijk (inschrijfstrookje). 

Deelname aan deze training is gratis. 

 

Alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jef De leeuw 

TVJO OB  
0496/814508 

 

Inschrijven voor deze FTT lessen gebeurt via je trainer of op woensdag 30 augustus (zie uurschema 

onderaan) of donderdag 31 augustus (17.00 u – 18.00 u) met onderstaande strook.  

 

De lessenreeks start dan    op woensdag 06 september 2017. (U8 – U11) 

donderdag 07 september 2017. (U7) 

 

 

Ik, ………………………………………. ondergetekende en ouder van………………… 

 

schrijf hierbij in voor de lessenreeks van de FTT-training. Mailadres:…………… 

 

GSM vader:                                 GSM moeder: 

 

Mijn zoon/dochter behoort tot de groep: (kruisje zetten in vierkant) 

 

U9:  13.30 u – 14.30 u 

Woensdag 

 

U10:  14.30 u – 15.30 u 

Woensdag 

 

U11:  15.30 u – 16.30 u 

Woensdag 

 

U8:  16.30 u – 17.30 u 

Woensdag                                                                                      HANDTEKENING OUDER 

 

U7:  17.00 u – 18.00 u 

Donderdag 

 

 

Voor KVK Westhoek jeugd   trainers: davydurant_3@hotmail.com   0472 /775414 

Jef De leeuw: 0496. 814508                                   geoffrey.devos@telenet.be      0477/796257 

TVJO OB                                                                info@balbalschool.be  

Jef.deleeuw1@gmail.com 
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