INSCHRIJVEN

INITIATIETRAINING
zondag 16 juni 2019

Inschrijven kan via:

Van 11u tot 12u kennismakingstraining
met gediplomeerde trainers waar
verschillende speelse oefenvormen en
wedstrijdjes aan bod zullen komen.

Bert De Roo - getuigschrift C (KBVB)





verantwoordelijke Mini-duivel school
coördinator U6 t.e.m. U9
bert.deroo@hotmail.com
0486/ 49 34 26

Axel Schmit - UEFA-B diploma (KBVB)
 technisch verantwoordelijke
jeugdopleiding (TVJO)
 axel_schmit@hotmail.com
 na 18u: 0498/44 06 60

Wat breng je best mee:
 gepaste sportkledij
 sportschoenen (voetbalschoenen zijn nog niet
noodzakelijk.)

Wij voorzien:
 genoeg ballen
 mogelijkheid tot douchen achteraf

Opstart augustus 2019
Iedere woensdag, (vanaf 21 augustus)
beginnen we om 16u00 op het
synthetische veld.
adres: Bergestraat 8a, 1730 Asse

Gregor De Vriendt
 gerechtigd correspondent
 verantwoordelijke inschrijvingen
 gregor.devriendt@skynet.be

Asse-Zellik
2002

Tijdens de wintermaanden bestaat de
mogelijkheid dat we indoor zullen
trainen in de sporthal.

Geboren in 2014
of 2015 en je wil
leren voetballen!

Mini-duivel school

Onze visie

Doel

Elke woensdag komen de allerjongsten van
Asse-Zellik 2002 in actie.

In het vormingsproces van onze voetballers,
zijn we tijdens de embryonale fase van onze U6
aandachtig voor het ontwikkelen van balgevoel
en het verbeteren van de algemene- en
specifieke motorische vaardigheden.

Deze groep omvat de U5 en U6. Voor het
seizoen 2019/2020 zijn dit de meisjes en
jongens, geboren in 2014 en 2015.

De voornaamste doelstelling bestaat erin om
een kind tijdens zijn ‘vroeg-motorische
ontwikkeling’ zo breed mogelijk ‘progressief’ te
prikkelen met de bal. Het is dé manier om
kleuters van spelvormen met de bal te laten
proeven, een motivatie, die zal bijdragen tot
een verbetering van de coördinatie en het
balgevoel.

Zij trainen éénmaal per week, op
woensdagnamiddag, gedurende 60 minuten
onder begeleiding van gemotiveerde trainers.
Vanaf september zullen ook wedstrijden (2
tegen 2) voorzien zijn in het weekend.

In de embryonale fase - U6 - worden de kiemen
gelegd voor de ontwikkeling van de
balbehandeling, die o.a. noodzakelijk is voor
voetbal maar tevens voor andere balsporten
zoals basketbal, volleybal, handbal, ...

Waalborrestadion
1. A-terrein
2. B-terrein (Synthetisch)
3. C-terrein (Synthetisch)
4. Kantine

We starten jong zodat we tijdig kunnen
specialiseren. Hoe steviger de fundamenten
van de oprit van onze opleidingssnelweg, hoe
meer kans op een succesvolle ontwikkeling in
de volgende fase.

5. staantribune
6. Parking
7. Parking
8. Zwembad
9. Sporthal
10. Sportloods

We accentueren een speelse, kindvriendelijke
en doelgerichte aanpak om het (voet)-bal-ABC
bij te brengen. Onze motivatie en ambitie is het
vurig enthousiasme van onze “ketten”
aanwakkeren!

In tegenstelling tot de verkeerde indruk, die
zou kunnen ontstaan door dit initiatief voor
zeer jonge kinderen, zijn wij geen voorstander
van een vroegtijdige specialisatie. Wij geven er
de voorkeur aan om de vijfjarigen onder te
brengen in een speeltuin waar de algemene
motorische ontwikkeling centraal staat. Vanaf
U7 zullen ze immers al 2x trainen plus een
wedstrijd, hetgeen veel te saai en eentonig is
voor voetbalembryo’s van 5 jaar!

