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Beste ouders, 
 
Nieuw! Heeft jouw kind het voetballen ook zo hard gemist? Niet getreurd: vanaf dit 
jaar organiseert de jeugdwerking van KSV Standaard Denderleeuw ook tijdens de 
zomerperiode een voetbalstage. 
 
Onze allereerste zomerstage is gereserveerd voor kinderen geboren tussen 1 
januari 2010 en 31 december 2015 – oftewel U6 tem U11 – en is toegankelijk voor 
spelers van onze eigen club maar ook voor externen. Op het programma staat 
Multimove, t.t.z. het kennismaken met meerdere sporten. 
 
De tweede stage is bedoeld voor onze eigen spelers: wij bieden hierbij aan onze 
jeugdspelers geboren tussen 1 januari 2000 en 31 december 2009 – oftewel  U12 
tem U21 – een goede voorbereiding aan van het nieuwe seizoen in de vorm van een 
teambuildingsstage. 
 
Niet alleen onze sportieve structuur op KSV Standaard Denderleeuw werd (en wordt 
nog steeds) vernieuwd, ook het ganse opzet van onze “voetbalstage” werd totaal 
vernieuwd. Aan de hand van leuke en leerrijke bewegings- en voetbalspelen en aan 
de hand van voetbalspecifieke testen proberen we met de spelers op motorisch, 
technisch en mentaal vlak heel wat vooruitgang te boeken. Beleving en 
teambuilding staan voorop. 
 
Ook zullen op deze stage de testen worden afgenomen waar je zoon/dochter dan 
een label zal krijgen dat zal dienen om hem in de juiste groep te plaatsen voor de 
technische trainingen tijdens het seizoen. Op die manier krijgt elk kind de 
mogelijkheid om op zijn eigen niveau te spelen en zich technisch verder te 
ontplooien. 
 
Op de ommezijde vind je de praktische informatie over deze stage. Tijdens de 
zomer zal je meer informatie ontvangen, dus hou zeker je mailbox in de gaten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeugdopleidingen KSV Standaard Denderleeuw 
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Wat? 

Een kindvriendelijke voetbalstage door bekwame trainers met het accent op 
teambuilding en beleving 

Voor wie? 
 
Voor spelers geboren tussen 1 januari 2000 en 31 december 2015 (U6 tem U21) 
 
Wanneer? 
 
 Multimove stage: van 05/08/2020 t/m 07/08/2020* U6-U11 (iedereen welkom) 
 Teambuildingsstage: van 17/08/2020 t/m 19/08/2020* U12-U21 
 
Elke dag van 9u tot 16u (opvang van 7.30u - 18u) 
 
Waar? 

Jeugdopleidingscentrum ’ T Walleken 18, Denderleeuw 

Kostprijs? 
 
€100 voor leden (ingeschreven seizoen 2020-2021) en €110 voor niet-leden 
 
Inbegrepen: verzorgde maaltijden, sportdrank, vieruurtjes, T-shirt en verzekering 
 
Meer inlichtingen? 
 
Patrick Vanderpoorten    0485 28 07 95 
Marc Vanderweeën    0475 96 42 67 
 

 

 

 

*Datums onder voorbehoud in afwachting van de verdere ontwikkeling omtrent de Coronamaatregelen 


