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 De Tiense Voetbalacademie streeft naar een 
organisatie met als visie en doel de jeugd te leren 

voetballen op een creatieve en aangename manier. 
Omdat aan de kinderen geïntegreerde en afwisselende 

oefeningen aangeboden worden, los van elke 
competitiedruk, situeert de aanpak zich in een 

verantwoorde opvoeding van het kind.  

 
DOEL en INHOUD.  

Aan kinderen vanaf 5 tot en met 14 jaar wordt een 
vierdaagse voetbalstage aangeboden. Dagelijks worden 
er oefensessies aangeboden aangepast aan de 
verschillende leeftijdscategorieën. 
Zo wordt er aan de 5 jarigen oefeningen gegeven 
aangepast aan hun vaardigheidsniveau. 
Inhoudelijk worden de oefeningen opgebouwd rond 
spelfases uit het offensieve voetbal : aanval opbouwen, 
scorekansen creëren, scoren, ….. Binnen deze 
spelfases worden thema’s behandeld zoals : 

- balbehandeling en traptechniek 
- kap-, passeer- en schijnbeweging 
- positiespel en samenspel 

 
Onze doelmannen genieten van een specifieke 
vorming onder leiding van gekwalificeerde 
keeperstrainers. 

 
 

 
 
 

PLAATS. 
Op het JEUGDCOMPLEX KVK TIENEN  

Begijnenstraat te Oorbeek. 
 

 
WIE KAN DEELNEMEN? 

U 6 tot U 15: 
De spelers worden ingedeeld in leeftijds-

categorieën. 
Voor spelertjes NIET AANGESLOTEN bij een club is 

dit de ideale kennismaking met het voetbal. 
 

 
 

    DATA, UREN en PROGRAMMA 
2 week van het paasverlof 

Van maandag 18/04 tot en met vrijdag 
22/04/2010.  

Op deze dagen wordt volgend uurschema 
gevolgd: 

 
  13.00 / 14.00 uur: ontvangst en             
omkleden, 
   aanwezig ten laatste om 13.45 uur. 
 
  14.00 / 15.30 uur: oefensessie 
 
  15.30 / 16.00 uur:  rust 
 
  16.00 / 17.00 uur: wedstrijdje 
waarin het geleerde omgezet wordt in 
de praktijk. 
 
  17.00 / 17.30 uur: douche en 
omkleden. 

 
De kantine is geopend van 13 tot 18.00 uur. 

 
 

 
 

WAT MEE TE BRENGEN  
Voetbalschoenen – sokken - short – t’shirt – 
voldoende warme sportkledij – trainingspak- 
muts – handschoenen – toiletgerief en handdoek 
- Eigen voetbal. 
Tijdens de stage is het verplicht om 
beenbeschermers te dragen. Een regenjasje kan 
soms nuttig zijn ! 
 

HYGIENE 

Dagelijks kunnen de deelnemers om 17.00 uur 
een douche nemen. Voor het douchen wordt 
aangeraden om badpantoffels te dragen 
 

WAARDEVOLLE VOORWERPEN 
Het is de deelnemers aangeraden om geen 
waardevolle voorwerpen of een belangrijke 
som geld bij zich te hebben. De inrichters zijn 
niet verantwoordelijk voor diefstal. 
 

ZEKER EN VAST NIET TE 
VERGETEN. 

goed humeur en veel zin om er in te vliegen 
 

VERZEKERING. 
 De spelers aangesloten bij een club van de  
     KBVB zijn verzekerd via het SOLIDA- 
     RITEITSFONDS van de KBVB. 
 Andere deelnemers die bij geen enkele club  
aangesloten zijn worden, gedurende de stage,  
gratis via de inrichters verzekerd.  

 
PENALTYCUP. 

Dagelijks wordt er een proef in het trappen naar 
doel  uitgevoerd. De behaalde punten worden 
samengeteld en duiden de eindwinnaar aan. 
Voor de winnaars van deze cup is er per 
categorie  een prijs voorzien. Per deelnemende 
dag mag men slechts éénmaal een serie van 
penalty’s trappen.     

 



 
 

Contactpersonen en  
 inschrijvingen. 

J. Froment    0475/ 37.13.67 
S. Janssens   0495/ 46.61.17 

 Gelieve het inschrijvingsgeld samen met een 
inschrijvingsformulier aan een der verantwoordelijken  
te overhandigen. 
 
* Of per overschrijving op rek.nr.001-5549996-23   
met vermelding van naam & leeftijd. 
 
*  email: jeugd@kvktienen.be of  
                janssens-sabine@telenet.be 
 
 
 Teneinde enig zicht te hebben op het aantal 
deelnemers vragen we om tijdig in te schrijven. 
Dit is NIET verplicht. Men kan evengoed 
inschrijven voor de aanvang van de stage.  
Bijkomende formulieren kunnen bekomen 
worden op de vermelde adressen en 
telefoonnummers 

 
K O S T P R I J S. 

50 euro voor deze 4 daagse of 
15 euro per dag (gedeeltelijke deelname). 
In deze som is er dagelijks een drankje voorzien 
tijdens de pauze. 
   

 
 

 
 

DE TIENSE 
VOETBALACADEMIE 

en 
KVK TIENEN 

 

ORGANISEREN EEN 
4 DAAGSE 

VOETBALSTAGE 
 

Te OORBEEK op 
18,19,20 & 21 april 

2010 

 
VOETBALCOMPLEX A. HUON. – KVK TIENEN 

– Begijnenstraat, z/n te 3300 TIENEN 
(OORBEEK)  

 
 
 

Verantwoordelijke uitgever KVK TIENEN  Bergévest 12 te 3300 – TIENEN 

 
 
 

 

 
VOETBALSTAGE TVA 

 KVK TIENEN 
 INFORMATIE + 
INSCHRIJVING   

 
 
 
 Naam + Vn: …..………….………………….. 
 Adres :  ………………………………….…… 
                  ……………….……………………… 
 Geboren op: …/…/…         …/………….  

 

Schrijft in voor gans de stage       of voor  
 

volgende dagen:.       M      D      D      V 
 

Spelersinformatie:  (gelieve  aan te kruisen)  
 

    Doelman         Veldspeler    
  

Categorie:  (gelieve  aan te kruisen)    

  U6          U7         U8         U9        U10    
   
 U11         U12        U13        U14         U15 

 
Aangesloten bij (Club) ………………………  
          

Niet aangesloten bij een club             
             
                                                 Handtekening. 

 
 

$ -  K O S T P R I J S  - $ 
50 euro voor deze 4 daagse of 
15 euro per dag (gedeeltelijke deelname). 
Inbegrepen in deze prijs is een dagelijks drankje 
(naar keuze) tijdens de pauze. . 
Gelieve het inschrijvingsgeld samen met het 
formulier aan een der verantwoordelijken te 
overhandigen . 
Of per overschrijving op rek.nr.001-5549996-23 
met vermelding van naam & leeftijd. 
STAGE 2010 op maandag 18/ dinsdag 
19/ donderdag 20 en vrijdag 21 april 

2010 – 14/17 uur 


