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Vanaf september 2019 wordt er een nieuw initiatief gestart met de Stijn Artois 
voetbalacademie. 

Waarom deze voetbal academie? 

Het doel is om kinderen een laagdrempelige mogelijkheid te geven om aan de 
voetbalsport deel te nemen & plezier te beleven. Lessen zullen plaatsvinden op 
woensdagmiddag na school (1x per week). Inschrijving staat open voor alle kinderen 
uit de regio: jongens en meisjes, met of zonder voetbalervaring, leden en niet-leden. 

Dit initiatief staat dus los van het KVTD lidmaatschap en staat ook open voor leden 
van andere clubs (en zeker ook voor kinderen die nog niet bij een club zitten). 

Misschien willen sommige kinderen graag voetballen maar zich (nog) niet verbinden 
aan een club of ploeg? Of misschien wil andere voetballende jeugd (o.a. onze leden) 
graag van de mogelijkheid gebruik maken nog een keer extra te kunnen voetballen 
tijdens de week? Voor al deze kinderen kan onze academie interessant zijn. 

Waarom de Stijn Artois voetbalacademie? 

Zoals onlangs te lezen was in het lange interview met Stijn, heeft hij de sprong 
kunnen maken van de KVTD jeugdopleiding naar de 1e ploeg, waarin hij vervolgens 
jarenlang een van de belangrijkste spelers & topscorer was. Kortom: een perfect 
rolmodel voor de voetballende jeugd! Bij zijn afscheid vorig seizoen werd door de 
club als symbolisch geschenk de vernoeming van de academie aan hem 
aangeboden. 

  

http://kvtd.kvtervuren.be/stijn-artois-clubicoon-van-kvtd/
http://kvtd.kvtervuren.be/stijn-artois-clubicoon-van-kvtd/
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Voetbalacademie Stijn Artois 

             Grassroots - fun sessies 

                Inschrijvingsdocument 

 
 

Naam van het kind:………………………………………………………………… 

Voornaam van het kind:…………………………………………………………… 

 

Geboortedatum:……………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………… 

Emailadres:………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Schrijft zich in voor: 

Periode september - oktober en november  2019                  150€ 

Periode september – oktober                       2019                  120€ 

Periode september                                       2019                    60€ 

 

Data wanneer de grassroots - fun sessies zullen doorgaan: 

4 – 11 – 18 en 25 september 2019 

9 – 16 – 23 en 30 oktober 2019 

6 – 13 – 20 en 27 november 2019 

Telkens tussen 16u en 17u30. 

 

Betaling kan uitgevoerd worden op rekeningnummer BE36 8601 0056 9881 met de 

vermelding: Voetbalacademie Stijn Artois – naam en voornaam van het kind + 

de periode van deelname. 

Voor meer informatie kan je een mailtje sturen naar: meheus.e@proximus.be 

Gelieve dit document door te sturen naar meheus.e@proximus.be. 

Na ontvangst van de inschrijving wordt een bevestiging gestuurd. 

 

 

 

 

 

 

mailto:meheus.e@proximus.be
mailto:meheus.e@proximus.be
mailto:meheus.e@proximus.be
mailto:meheus.e@proximus.be
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Trainingsitems 
U6&U7: Multimove en Multiskillz en een eerste kennis met voetbalsport op een zeer 

fun manier. 

U8: balbeheersing met beide voeten, pas binnenkant voet voor korte passing; 

dribbeltechniek 1v1 – schaarbeweging, kappen binnen- en buitenkant voet, overstap 

beweging, Zidane beweging. Doel: leiden aan de bal met richtingsverandering, 5 

voorwaartse dribbels 

U9: balbeheersing met beide voeten, pas binnenkant voet voor korte passing; 

dribbeltechniek 1v1 – passeerbeweging Ibrahimovic, wegdraaien als Modric en 

achterwaartse dribbel Dufour ( binnenkant voet kappen), binnenkant over de bal en 

180° graden draaien. Inspelen op de juiste voet & doelgerichte controle. Doel: leiden 

aan de bal met richtingsverandering, voorwaartse dribbel & achterwaartse dribbel, 

inspelen op de juiste voet & doelgerichte controle. 

U10-U11: balbeheersing met beide voeten, pas binnenkant voet voor korte passing, 

dribbeltechniek 1v1, inspelen op de juiste voet & doelgerichte controle, spelen en 

bewegen (3° man opzoeken).  

U12-U13: balbeheersing met beide voeten, pas binnenkant voet voor korte passing, 

dribbeltechniek 1v1, inspelen op de juiste voet & doelgerichte controle, spelen en 

bewegen (3° man opzoeken). Snelle balcirculatie (voetballen in 2 of 3 tijden) 

 

Evaluatie 
 

Om de progressie te zien doen we begin september testen. Simpele testen per 

leeftijd dribbel testing, passing, duel 1v1, beheersing en schijnbeweging. Jongens 

krijgen huiswerk mee en dan de 2° testing eind november en een 3° testing eind 

april. 

We geven hen een klein rapportje mee zodat de ouders de progressie van de 

kinderen en hun werkpunten kunnen opvolgen. 
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Multimove 
Multimove voor kinderen is een project gericht op kinderen tussen 3 en 8 jaar oud. 

Het doel van Multimove is dat kinderen een basis van elke bewegingsvaardigheid 

onder de knie hebben en dit op een pedagogische verantwoorde en 

wetenschappelijk onderbouwde manier. Om dit te realiseren bieden ze een 

gevarieerd en breed bewegingsprogramma aan waarin plezierbeleving centraal 

staat. De fundamentele bewegingsvaardigheid worden ontwikkeld in d ejonge 

kindertijd. Het is belangrijk dat deze zo vroeg mogelijk aangesproken worden om ook 

op latere leeftijd voldoende actief te blijven. 

Het regelmatig oefenen van de fundamentele basisvaardigheden bevordert de 

motorische ontwikkeling. Er wordt te vaak gewerkt rond één specifieke vaardigheid, 

waardoor het kind beperkt wordt in andere vaardigheden. Bijvoorbeeld: bij voetbal 

leert het kind enkel trappen en dribbelen met een bal, maar er wordt geen aandacht 

geschonken aan evenwicht of gymnastische oefeningen. 

Tijdens onze oefensessies moeten wij de kinderen in uitdagende bewegingssituaties 

brengen waarin ze kennis maken met de twaalf fundamentele basisvaardigheden. 

Naast deze vaardigheden verbeteren de kinderen ook hun evenwicht, oriëntatie en 

ritmegevoel en doen ze de eerste succesbelevingen op.  

Doelstelling Multimove is om jonge kinderen zo veel mogelijk bewegingskansen aan 

te bieden waarin alle fundamentele bewegingsvaardigheden aanwezig zijn. Dit is 

voor een toekomstige voetballer ook van essentieel belang. 

De fundamentele bewegingen zijn: 

Wandelen en lopen, werpen en vangen, klimmen, slaan, zwaaien, trappen, roteren, 

dribbelen, glijden, heffen en dragen, springen en landen, trekken en duwen. 

Sommige vaardigheden vormen een koepel voor verschillende werkwoorden, zo 

bevat klimmen diverse vormen van sluipen, kruipen, klauteren en klimmen. Zwaaien 

kan op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De ene keer betekent 

het “slingeren” en de  andere keer betekent het “schommelen”.  

Kenmerken Multimove: 

Omgevingsonafhankelijke situaties: Multimove stimuleert kinderen om zowel binnen 

als buiten te bewegen.  

Breed gamma van bewegingsvaardigheden: door het veelzijdig bewegingsaanbod 

krijgen kinderen meer ontwikkelingskansen en doen ze meer verschillende 

bewegingsvaardigheden op. Plezier en succesbeleving staan centraal in elke les. 

Beperkte materiële inzet: kinderen worden geprikkeld door nieuwe situaties, door 

nieuwe omgeving, door verrassende materialen, door een fantasierijke inkleding. Er 

moet op alle vlakken voldoende variatie voorkomen om de interesse van de kinderen 

te behouden.  

Niet - sportspecifiek: bij balsporten zullen de vaardigheden onder de noemer 

“objectcontrole” meer gericht zijn naar de specifieke sport, maar men oefent zeker 

nog andere vaardigheden zodat de sessie breder is dan enkel het beoefenen van 

één sport. Door de variatie van de vaardigheden wordt er een brede ontwikkeling 

aangeboden voor de kinderen. 
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Enkele voorbeelden van sessies: 

 

Multimove-lessen voor 3- tot 5-jarigen Hieronder is het verloop van alle uitgevoerde 

lessen beschreven. Vaak zijn de lessen uitgewerkt in een bepaald thema. Op deze 

manier wordt de fantasiewereld van de kinderen geprikkeld en is het eenvoudiger om 

bepaalde vaardigheden aan elkaar te linken. De lesvoorbereidingen zijn in bijlagen 

toegevoegd. 

 

Les het circus • Opbouw: De nodige materialen voor deze les staan in de lijst 

hieronder. -Ballonnen -Ballen -Dikke matten -Evenwichtsbalk -Plint -Bok -Banken -

Klimrekken -Matjes -Hoepels -Kruiptunnel -Pittenzakjes -Potjes • Programma: 16u00-

16u15: inleiding/opwarming 16u15-16u45: omloop 16u45-17u00: slotspel • Uitleg 

oefeningen: De eerste les wisten de kinderen niet goed wat ze konden verwachten. 

Om ze op hun gemak te stellen had ik mezelf verkleed als clown en had ik hun 

aandacht vanaf de eerste minuut. De oefeningen en het parcours dat opgesteld is 

tijdens de les kan u terugvinden op mijn lesvoorbereiding in de bijlagen (bijlage 4). • 

Einde: 17u00-17u05: omkleden 17u05-17u10: kinderen terugbrengen naar de 

naschoolse opvang 17u10- … : materialen opruimen 

 

Les  bouwvakkers • Opbouw: De nodige materialen voor deze les staan in de lijst 

hieronder. -Ballen -Kruiwagentjes -Dikke matten -Blokken -Plint -Kegels -Potjes -

Deken -Schuifaf -Pittenzakjes -Basketbalring -Bal met stekels • Programma: Deze 

les werd er in verschillende standen gewerkt waarbij er om de 5 minuten 

doorgeschoven werd naar de volgende oefening. 16u00-16u15: inleiding/opwarming 

16u15-16u50: standenwerk 16u50-17u00: slot • Uitleg oefeningen: De oefeningen en 

de verschillende standen die opgesteld zijn tijdens de les kan u terugvinden op mijn 

lesvoorbereiding in de bijlagen (bijlage 5). • Einde: 17u00-17u05: omkleden 17u05-

17u10: kinderen terugbrengen naar de naschoolse opvang 17u10- … : materialen 

opruimen 

 

Les  ritme • Opbouw: De nodige materialen voor deze les staan in de lijst hieronder. 

-Radio -CD’s -Verschillende balsoorten -Vlagjes of hesjes -Parachute -Springtouwen 

-Banken -Springtouwen • Programma: In deze les werd er vooral gewerkt rond ritme 

met en zonder muziek. De opdrachten werden in groep of individueel uitgevoerd. 

16u00-16u10: inleiding/opwarming (dans) 16u10-16u25: dribbeloefeningen 16u25-

16u40: zwaaioefeningen 16u40-16u55: springoefeningen 16u55-17u00: slot (dans) • 

Uitleg oefeningen: De oefeningen en de verschillende standen die opgesteld zijn 

tijdens de les kan u terugvinden op mijn lesvoorbereiding in de bijlagen (bijlage 6). • 

Einde: 17u00-17u05: omkleden 17u05-17u10: kinderen terugbrengen naar de 

naschoolse opvang 17u10- … : materialen opruimen 
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Les  Pasen • Opbouw: De nodige materialen voor deze les staan in de lijst 

hieronder. -Verschillende balsoorten in verschillende kleuren -Hoepels -Radio en CD 

-Lange mat -Pittenzakjes -Kegels -Potjes -Grote bal -Zandzakjes -Aandenken: 

sleutelhangers • Programma:. 16u00-16u20: inleiding/opwarming (dans) 16u20-

16u30: omloop 16u50-17u00: slot • Uitleg oefeningen: De oefeningen en de 

verschillende standen die opgesteld zijn tijdens de les kan u terugvinden op mijn 

lesvoorbereiding in de bijlagen (bijlage 7). • Einde: 17u00-17u05: omkleden 17u05-

17u10: kinderen terugbrengen naar de naschoolse opvang 17u10- … : materialen 

opruimen 

 

Multimove-lessen voor 6- tot 8-jarigen De lesvoorbereidingen van onderstaande 

lessen zijn toegevoegd in de bijlagen. De kinderen van deze leeftijd kunnen 

meehelpen klaarzetten en/of opruimen. Het is belangrijk dat de lessen stoppen op 

het afgesproken uur zodat de ouders niet te lang moeten wachten.  

Les  piraten • Opbouw: De nodige materialen voor deze les staan in de lijst 

hieronder. -Kleine matjes -Blokken -Pittenzakjes -Hesjes -Touw -Klimrekken -Banken 

-Plint -Evenwichtsbalken -Tennisballen -Kegels -Ballen -Potjes -Kruiptunnel -Hoepels 

-Basketbalring • Programma: 16u00-16u10: inleiding/opwarming (dans) 16u10-

16u25: omloop 16u25-16u35: gezamenlijk spel 16u35-16u50: omloop 16u50-17u00: 

slot • Uitleg oefeningen: De oefeningen en de verschillende standen die opgesteld 

zijn tijdens de les zijn terug te vinden op de lesvoorbereiding in de bijlagen (bijlage 

8). • Einde: 17u00-17u05: omkleden 17u05-17u15: materialen opruimen 

 

Les wedstrijdgericht standenwerk • Opbouw: De nodige materialen voor deze les 

staan in de lijst hieronder. -Lepels -Knikkers -Pittenzakjes -Potjes -Voetbalgoals -

Ballen -Hoepels -Springtouwen -Kegels met stokken -Kijkwijzers dribbeloefeningen -

Basketbalring -Bank -Kegels • Programma: Deze les ging buiten door wegens het 

mooie weer en de grotere ruimte. 16u00-16u20: inleiding/opwarming 16u20-16u45: 

standenwerk 16u45-17u00: slot • Uitleg oefeningen: De oefeningen en de 

verschillende standen die opgesteld zijn tijdens de les kan u terugvinden op mijn 

lesvoorbereiding in de bijlagen (bijlage 9). Deze les moesten de deelnemers bij elke 

stand zoveel mogelijk punten maken. Ze konden per twee een competitie uitvoeren. • 

Einde: 17u00-17u05: omkleden 17u05-17u10: materialen opruimen 

 

Besluit  

Multimove biedt een programma aan voor 3- tot 8-jarigen kinderen waarin er gewerkt 

wordt rond twaalf fundamentele basisvaardigheden. De focus ligt op de algemene 

ontwikkeling en de plezierbeleving van het kind. Het project vindt zijn oorsprong in 

het Vlaams regeerakkoord. Kinderen spelen te weinig en kampen meer en meer met 

overgewicht. Uit deze probleemstelling is het projectidee tot stand gekomen. Eerst is 

er een proefproject opgestart waarin onderzocht werd of Multimove efficiënt was voor 

de motorische ontwikkeling. De resultaten hiervan zijn positief bevonden en er bleek 

een duidelijke vooruitgang te zijn bij de Multimove deelnemers. Het is belangrijk om 
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de bewegingslessen minstens 1 keer per week te volgen om een goed resultaat te 

behouden. Door deze positieve bevindingen is Multimove uiteindelijk verspreid over 

Vlaanderen en kan het uitgevoerd worden bij een sportclub, sportdienst of andere 

samenwerkingsverbanden. Om Multimove zelf te verspreiden dient er rekening 

gehouden te worden met de verzekering, de accommodatie, het voeren van 

promotie, etc. Er moet grondig nagedacht worden over de aanpak en organisatie. 

Het draaiboek dat dit werk bevat, kan begeleiders helpen bij de opstart van 

Multimove. Zo is er een uitgebreid stappenplan toegevoegd om de opstart en de 

verdere uitwerking goed te laten verlopen en zijn er voorbeeldlessen voorzien waar 

inspiratie uitgehaald kan worden. 

 

 

 

 

Zie op de volgende bladzijden enkele voorbeelden van oefeningen. 
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Wat is Multi SkillZ? 
Flashback naar je kindertijd: je was klein en de school leek heel groot. De magie, die ontstond op de 

speelplaats: hinkelen, touwtjespringen, trekken, duwen en balspelletjes. Was dat plezant? Heb je 

daar mooie herinneringen aan? (“Natuurlijk!”, hoor ik je denken.) En wat heb je daar als kind van 

geleerd? Zou dat kleintje van toen zich dankzij al die speelplaatservaring ontwikkeld hebben? 

Evenwicht, coördinatie, spelinzicht, …? En klopt het ook dat, hoe liever je iets doet, hoe meer je 

ervan opsteekt? (“Dat is toch logisch?”, zeg je nu luidop.) Multi SkillZ grijpt terug naar die goede, 

oude speelplaats. Maar dan nóg leuker, nóg sneller, nóg leerrijker. Multi SkillZ, dat is dé all-in-one-

sportformule, met dynamische beweegopdrachten en een hoog FUNgehalte voor kinderen en 

jongeren van 5 tot 16 jaar. Dit sportondersteunend concept is een mooie basis en perfecte aanvulling 

voor elke sport.  

Multi SkillZ is dé manier bij uitstek om te “leren bewegen, leren sporten” Via energieke sportsessies 

vol samenspel en plezier worden kinderen gek gemaakt van bewegen. Een unieke, vernieuwende 

methode die kinderen de kans geeft om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen, zonder dat ze 

het als een “training” beschouwen. De Multi SkillZ aanpak is wetenschappelijk onderbouwd en laat 

elk kind schitteren:  Oog voor de totaalontwikkeling van kinderen  Via samen bewegen motorisch, 

sociaal en cognitief ontwikkelen  Iedereen doet mee, niemand staat aan de zijlijn  Uitnodigende 

oefeningen en uitdagende spelvormen  Kinderen winnen aan zelfvertrouwen en ontdekken hun 

talenten 

Is Multi SkillZ iets voor jou? 

Ben jij een leerkracht die zijn/haar leerlingen wil motiveren of een train(st)er op zoek is naar nieuwe 

en creatieve oefenstof? Ben jij een school die algemene motorische ontwikkeling belangrijk vindt? 

Implementeer Multi SkillZ en geef je kinderen een motorische basis voor het leven! Jouw voordelen: 

 Je maakt kinderen wél gek van bewegen waardoor lesgeven nog leuker wordt  Je kan eenvoudig 

implementeren met weinig materiaal  Je past de nieuwste inzichten toe in trainen en motorisch 

leren  Je bouwt mee aan een gezonde levensstijl van de volgende generatie  

Wat is Multi SkillZ DrillZ? 

Multi SkillZ DrillZ is het online ondersteuningsprogramma van Multi SkillZ. Een enorm uitgebreide 

videodatabase gevuld met beeldmateriaal van spelvormen & oefenstof, aangevuld met tips en 

downloads. Wat doe je ermee? Je bekijkt talloze video’s met unieke en creatieve spelvormen  Je leert 

om praktische tips toe te passen tijdens je lessen  Je ontdekt gevarieerde oefenstof in progressies 

(rood-oranje-groen) Je implementeert dit alles super eenvoudig in je lessenpakket  Je vindt een kant-

en-klaar jaarplan om bewegingstalent op elk niveau te ontwikkelen  

Maak je kinderen wél gek van bewegen  

Hoe je met weinig materiaal makkelijk veel bewegingsplezier creëert , hoe je eenvoudig oefenstof 

omzet tot uitdagende drills , motorische competenties effectiever bereiken op een creatieve manier, 

unieke oefenstof die je direct kan toepassen in je lessen 

Creëer een uitdagende leeromgeving 

de 2 kernprincipes die sneller en beter resultaat opleveren in je lessen , oefenstof variëren om alle 

motorische componenten te stimuleren , via de juiste progressies je aanpak op maat van je 

leerlingen aan te passen , nieuwe en creatieve drills en interactieve spelvormen 

Multi SkillZ Bootcamp 

De Multi SkillZ Bootcamp leert jou in twee dagen hoe je: spelvormen zelf creëert en gericht 

integreert in je les of training  klimmingen en afdalingen best hanteert en opzet  het rendement van 
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je les of training via organisatievormen en systemen verhoogt  meer impact hebt via je coaching op 

zowel kleine als grote groepen. 
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