
Trainingen gericht op de veelzijdige 
ontwikkeling, de technisch-

coördinatieve en spelinzichtelijke 
noden van 12- tot 14-jarige 

voetballers.

DOEL

EEN BIJKOMENDE EN AANVULLENDE OPLEIDING
AAN BELOFTEVOLLE VOETBALLERS
IN EEN GEZONDE COMBINATIE 
MET HUN STUDIE OP NIVEAU A-STROOM  

Voskenslaan 60 - 9000 Gent 
 info@msvoskenslaan.be 

tel.  +32 9 240.00.57 

web http://www.msvoskenslaan.be 

Lid van scholengroep.gent

SPORT PRO - VOETBAL

MIDDENSCHOOL
VOSKENSLAAN - GENT

studeren en voetballen op hoog niveau 
extra voetbaltraining

gediplomeerde trainers
schitterende sportaccommodatie

INFOAVOND 1*

donderdag 4 februari 2021 om 19.00u

INFOAVOND 2*

maandag 29 maart 2021 om 19.00u

* onder voorbehoud van organisatie
(online event)

intekenen: http://msvos.be/infoavond



DE IDEALE COMBINATIE TUSSEN STUDIES EN VOETBAL IN DE 1STE GRAAD
EEN MOGELIJKE OPSTAP NAAR TOPSPORT VOETBAL IN DE 2DE GRAAD

VOOR WIE?

Leerlingen in het 1ste en 2de jaar A-stroom en lid van 
een club aangesloten bij de KBVB.

DOEL?

Mogelijk voorbereidend op de 2de graad topsport voetbal 
indien de leerlingen uitkomen op elite-niveau of in de 
provinciale eindselectie zitten én slagen voor de selectie- 
testen topsport voetbal én screeningstage topsport in de 
loop van hun 2de jaar.

INSTROOMTESTING op 

WOENSDAG - 31 maart 2021

Locatie: Hipso Gent, Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent. Op 
basis van deze testing zal advies verstrekt worden of het 
raadzaam is in te stromen en krijgen we zicht op het 
indelen van eventuele niveaugroepen. Een 
inschrijvingsformulier voor de instroomtest én info-
momenten kan bekomen worden op:
www.msvoskenslaan.be. Daar kan u uw kind online 
inschrijven.  

DE ESSENTIE:

• Deze	voetbalopleiding	werkt	ondersteunend	aan
de opleidingen binnen de clubs.  De trainingsinhouden zijn
complementair aan het teamgebeuren en veeleer vanuit een
helpfunctie voor speler en club.
• Binnen	het	LTAPD-concept	(Long	Term	Athletic	Player
Development) valt de leeftijd van 12 jaar onder de coördina-
tiefase.  Dit betekent dat jeugdvoetballers op deze gouden
leeftijd het meest trainingsgevoelig zijn voor technisch-coördi-
natieve trainingsinvloeden.
• De	rode	draad	van	het	trainingsgebeuren	omvat	kleine
positiespelen en wedstrijdvormen, algemene balvaardigheid,
coördinatie met bal, looptechniek, jonglage-testbatterij, bles-
surepreventie en kracht met eigen lichaamsgewicht.

VOORDELEN:

• Krachtige	leeromgeving:	door	samen	te	trainen	met
‘talentvolle’	spelers,	onder	begeleiding	van	gekwalificeerde
trainers en binnen een kwaliteitsvolle infrastructuur, vergroten
de kansen om veel sneller vooruitgang te maken!
• Extra	opleidingsgerichte	trainingstijd:	wekelijks	extra
training	en	2u	LO(specifiek)	binnen	een	kwaliteitsvolle	omge-
ving, alles volledig in het teken van de INDIVIDUELE ontwik-
keling van de speler / speelster, los van wedstrijdresultaten en
competities.
• Voor	de	meest	getalenteerdere	spelers	kan	deze	optie
de ideale voorbereiding en opstap zijn naar topsport voetbal
2e	graad:	een	specifiek	pedagogisch	“topsport”-kader	tot	het
behalen van een volwaardig diploma.

VOETBALTRAINERS

DHR. BJÖRN DE NEVE 

Lesgever voetbal 1e graad 
Hoofd opleidingen KAA Gent 
Auteur trainershandboek:
“Handelingssnelheid	in	Voetbal” 
Licentie Uefa-A

DHR. CEDRIC VLAEMINCK 
Lesgever voetbal 1e graad 
Leerkracht lichamelijke opvoeding 
Beloftentrainer en assistent A kern 
KMSK Deinze
Licentie Uefa-A

DHR. DRIES MARTENS 
U14 en Licentie UEFA B




