
Voetbalschool 4-Skills/ RKSV Wittenhorst 
 
 

We starten vrijdag 6 maart 2020!! 
 
RKSV Wittenhorst en 4-Skills Soccer Academy intensiveren de samenwerking 
door het openen van de 4-Skills/ RKSV Wittenhorst voetbalschool vanaf het 
voorjaar 2020. 
 
Onder leiding van 4-Skills Soccer Academy worden de spelers meegenomen in de wereld 
van techniektraining en individuele ontwikkeling. We starten in het voorjaar 2020 met 
een sessie van 10 trainingen. Iedere voetballiefhebber kan zich inschrijven in de leeftijd 
van 6 t/m 16 jaar. Je hoeft niet per se lid te zijn van RKSV Wittenhorst. 
 
4-Skills Soccer Academy is sinds 2012 gespecialiseerd in het geven van techniektraining 
aan jeugdspelers in iedere leeftijd en werkt op dit moment samen met 12 
voetbalverenigingen. 
4-Skills werkt gericht met de club samen om spelers op te leiden tot 
creatieve, technisch begaafde spelers die vol zelfvertrouwen hun eigen 
keuzes op het veld leren te maken. Hierbij wordt getraind op het 
domineren van de 1 tegen 1 situatie, waarbij te allen tijde controle 
wordt behouden over lichaam en bal.  
 

Voetbalschool/ Advanced Class 
We vinden het ontzettend belangrijk dat ieder kind op zijn of haar 
niveau wordt uitgedaagd. Hiervoor bieden we onze trainingen op 2 verschillende 
niveaus aan.  
 
De voetbalschool is er voor de spelers die zich de voetbaltechnische vaardigheden 
graag willen toe-eigenen. Zij leren stap voor stap de technische vaardigheden aan, 
waarbij controle over lichaam en bal, zelfvertrouwen en spelplezier voorop staat. Aan 
het eind van de Sessie trainingen kennen zij alle technische bewegingen om een 
tegenstander voorbij te komen; als dat zij een goede wreeftrap aangeleerd krijgen via 
onze schiettechniek trainingen.  
 
De Advanced Class is er voor de spelers die zich bovenstaande technieken al eigen 
hebben gemaakt en al een stap verder in hun ontwikkeling zijn. Zij worden verder 
uitgedaagd om deze technieken tot in de diepste details en volle snelheid uit te voeren. 
De trainingen worden sterk verdiept aangeboden. De Advanced Class is er voor de 
selectiespeler of de spelers die hier dicht tegenaan zitten en via onze trainingen de 
volgende stap willen zetten.  
 
U kunt zelf beslissen of u uw kind voor de voetbalschool of Advanced Class aanmeldt. 
Echter kan in overleg met speler en ouders besproken worden om deze gedurende de 
trainingen aan te passen. De kosten voor zowel de voetbalschool als Advanced Class 
liggen gelijk; hier zit geen verschil in.  
 
 



 
4-Skills trainers 
4-Skills heeft alleen trainers in dienst die gediplomeerd zijn en een pedagogische 
achtergrond hebben. Het gaat bij 4-Skills namelijk niet alleen om de voetbalinhoud, 
maar ook om de best mogelijke begeleiding van uw kind vanuit de trainers. Onze 
trainers hebben ruime ervaring in het training geven en trainen teams bij hun club op 
hoog niveau, of zelfs bij een betaald voetbalclub. Uw kind zal hierdoor de beste 
begeleiding en ondersteuning krijgen en veel individuele aandacht.  

 
Vrijdagen van 6 maart 2020, exclusief vakanties     
17.00u – 18.00u: 6 t/m 11 jaar 
18.15u – 19.15u: 12 t/m 16 jaar 
 
Elke training bestaat  uit 4 verschillende trainingsvormen 
• Dribbeltechniek/ snel voetenwerk ( controle over lichaam en bal) 
• Bewegingstechnieken ( tot in diepste details de verschillende bewegingen aanleren) 
• Schiettechniek (aanleren van goede en krachtige wreeftrap) 
• Spel en partijvormen 1 v1/ 2v2/ 4v4 ( technieken toepassen in wedstrijdsituatie) 
 
Uitdaging, intensiteit, plezier en succeservaringen zijn ontzettend belangrijk. De 
oefenstof wordt dan ook in 4 verschillende uitdagende trainingsvormen aangeboden om 
ieder individu de juiste omstandigheden aan te bieden zich snel verder te ontwikkelen. 
Voor zowel beginnend lid, als ervaren junioren speler. In opbouw per training zijn dit: 
 
• Individuele vormen  
• Groepsvormen  
• Spelvormen  
• Partijvormen  
 
 
KOSTEN SEIZOEN 2019-2020;  
Voetbalschool 
 
• 10 trainingen voetbalschool:  109,98 euro  inclusief 1 POP gesprek  
• 10 trainingen Advanced Class:  109,98 euro inclusief 1 POP gesprek 

 
 
Meer informatie Voetbalschool/ Advanced Class klik HIER 
Inschrijven Voetbalschool/ Advanced Class via inschrijfformulier klik HIER 
 
 
Voor vragen, informatie, achtergronden, foto’s en video’s; ga naar de website;  
www.4-skills.nl 
 
 
Ook kun je contact opnemen met Arnoud Jonker van 4-Skills;  
Arnoud Jonker; 06-10515979 
arnoud@4-skills.nl 
 

https://www.4-skills.nl/voetbalschool-4-skills/
https://www.4-skills.nl/4-skills-trainingen/
http://www.4-skills.nl/

