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1.Ploegen 

Het seizoen 2016-2017 wordt gespeeld met de volgende ploegen: 
   2 tegen 2: 

- 2 ploegen U6 
   5 tegen 5: 

- 2 ploegen U7, 3 ploegen U8, 3 ploegen U9 
   8 tegen 8: 

- 2 ploegen U10, 2 ploegen U11 
- 1 ploeg U12, 2 ploegen U13 

   11 tegen 11:  
- 2 ploegen U15 
- 2 ploegen U17 
- 1 ploeg U21 

 

PLOEG TRAINER AFGEVAARDIGDE 
U21  

Provinciale Junioren 
Gert Kemland Erik Bols 

U17  

Provinciale Scholieren 
Gunter Swaanen 

Luc Vanthienen /  
Peter Van Der Voort 

U17  

Gewestelijke Scholieren 
Marcel Peypers 

Koen Eelen /  
Marc Janssen 

U15  

Provinciale Knapen 
Dirk Snoeys Hans De Beuckelaer 

U15  

Gewestelijke Knapen  
Jan Sprangers Erwin Stes 

U13  

Provinciale Miniemen 
Kevin Van Besauw Jan Van Besauw 

U13 

Gewestelijke Miniemen 
Benny Verdonck Mark Deckers 

U12  

Provinciale Miniemen 
Willy Schelkes Bart Hapers 

U11  

Provinciale PréMiniemen 
Danny Fleerakkers Mark Peeters 

U11  

Gewestelijke PréMiniemen 
Danny Fleerakkers Tom Bruynen 

U10  

Provinciale PréMiniemen  
Wim Stoffelen Ronny Loomans 

U10 

Gewestelijke PréMiniemen 
Siegfried Fockaert Tom Vissenberg 
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U9  

Provinciale Duiveltjes 8jr A 

Gert Janssen  /  
Danny Eelen 

Dierick Schrijvers 

U9  

Provinciale Duiveltjes 8jr B 
Lode Schrijvers Jan Simons 

U9  

Gewestelijke Duiveltjes 8jr C 
Jimmy de Swart Guy Van Gestel 

U8  

Provinciale Duiveltjes 7jr A 
Kevin Druyts Jan Peeters 

U8  

Provinciale Duiveltjes 7jr B 
Reno Bruynseels Bart Koyen 

U8  

Gewestelijke Duiveltjes 7jr C 
Michiel Peeraer Cis Vissers 

U7  

Gewestelijke Duiveltjes 6jr A 
Hans Van De Mierop Koen Aerts 

U7  

Gewestelijke Duiveltjes 6jr B 
Gert Van Tichelt Luc Sysmans 

U6  

Duiveltjes 5jr 
Isabelle Van Brink Dirk Snoeys 

 

Doelmannen tot en met de U11 worden getraind door Hilde Sterkens. 
Doelmannen vanaf U12 tem U17 worden getraind door Robin Hendrickx. 
 

TVJO: 
 Jan Van Dooren 

 

Talentscout: 
 Tom Aerts 

 

Coördinatoren: 
 Dirk Snoeys voor 2v2 en 5v5 (U6 tem U9) 

 Jelle Adriaensen & Danny Fleerakkers voor 8v8 (U10 tem U13) 

 Gert Kemland & Roger Kemland voor 11v11 (U15 tem U17) 
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2.Missie van de club 

a) Bestaansredenen/kernactiviteit van de club 

 

KFC Zwarte Leeuw stelt zich als voetbalvereniging tot doel om 2 belangrijke missies te 
vervullen. 
 
Enerzijds is er een sociaal-maatschappelijke rol. Vanuit die rol streeft de club ernaar 
om een belangrijke sociale ontmoetingsplaats te zijn voor zowel volwassenen als 
kinderen. Tijdens de trainingen en wedstrijden komen mensen samen die elkaar 
anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten. Op die manier wil de club ook een 
hulpmiddel zijn voor de integratie van volwassenen en kinderen met een andere 
nationaliteit of huidskleur in onze samenleving. 
Daarnaast blijft sporten voor iedereen in onze maatschappij een belangrijk middel 
om zijn/haar geest en lichaam gezond te houden. De club biedt de mogelijkheid aan 
volwassenen, jong-volwassenen en kinderen om hieraan deel te nemen via hun 
favoriete sport. 
 
Anderzijds heeft de club ook een sportieve missie. In eerste instantie heeft de club 
tot doel om met het eerste elftal te streven naar sterke resultaten en een zo hoog 
mogelijke klassering in een zo hoog mogelijke reeks. Daarnaast wil de club een 
kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden die de zekerheid biedt dat op termijn eigen 
jeugdspelers kunnen doorgroeien tot volwaardige spelers van het eerste elftal. 
Binnen deze jeugdopleiding staan fair-play en team-spirit voorop. 
 
 

b) Streefdoel/toekomstbeeld van de club 
 

KFC Zwarte Leeuw wil als vereniging blijven focussen op de hierboven aangegeven 
punten. Binnen het sportieve luik waarbinnen spelplezier, trainingsplezier en 
competitieplezier de hoofdingrediënten vormen, stellen we ons als doel om een zo 
maximaal mogelijke doorstroming te krijgen van onze jeugdspelers richting A-kern en 
eerste elftal. Hoe hoger onze eerste ploeg speelt hoe moelijker de doorstroming 
uiteraard  wordt, maar de kwaliteit die onze jeugdwerking vandaag biedt en de 
verdere uitbouw daarvan zullen op termijn tot mooie resultaten leiden. 
Op sociaal-maatschappelijk vlak blijven wij onze rol spelen om mensen samen te 
brengen en mensen de kans te geven te sporten. 
 
 

c) Organisatiecultuur : identiteit van de club 
 

KFC Zwarte Leeuw heeft als club een behoorlijk rijk verleden. Zeker als je weet dat 
Rijkevorsel slechts een 10.000-tal inwoners telt. Onze club heeft in de voorbije 30 jaar 
een mooie plaats verworven in het kempische voetballandschap. O.a. door 
schitterende bekerprestaties waarin vaak eersteklassers verslagen werden en waarin 
we het ooit schopten tot in de kwartfinale tegen toenmalig regerend Europees 
kampioen KV Mechelen. Ook de jaren waarin KFC Zwarte Leeuw opklom tot in 2-de 
nationale en daarin de eindronde speelde om te promoveren hebben bijgedragen tot 
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de positieve merkbekendheid van KFC Zwarte Leeuw. Deze successen werden bereikt 
met mooi en technisch voetbal, het jarenlange kenmerk van KFC Zwarte Leeuw . 
Al die jaren was er oog voor een goede jeugdwerking. Dit heeft mee geleid tot de 
mooie resultaten die er waren. Op dit moment speelt ons eerste elftal, op Nationaal 
niveau, in 2de Amateur klasse . Na een aantal moeilijkere jaren zitten we weer in de 
lift. Ook onze jeugdwerking is in volle expansie en zal snel zijn vruchten afwerpen op 
vlak van doorstroming. 
 
Onze club wordt sinds jaar en dag geleid op democratische wijze. Met andere 
woorden, KFC Zwarte Leeuw is nooit de club geweest waar 1 persoon het voor het 
zeggen had en alle lijnen uitzette. Het feit dat wij in onze organisatie en in ons 
beslissingsproces een weerspiegeling zijn van onze democratische samenleving 
maakt het succes van onze club. 
 
Onze club biedt ruimte voor iedereen van welke afkomst ook om lid te worden. Dit 
geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor de bestuursleden en nog ruimer voor 
al onze supporters. 
 
 

d) Kernwaarden van de club 
 

KFC Zwarte Leeuw draagt 5 kernwaarden hoog in het vaandel : 
 

1. Fair-Play : wij vragen als club van spelers en supporters dat zij zich ten 
allen tijde sportief gedragen. Eerlijkheid en correctheid duurt het langst. 

2. Team-player : elke speler is deel van de ploeg en draagt zijn/haar 
verantwoordelijkheid binnen het goed functioneren van de ploeg en 
ruimer genomen van de club. 

3. Tolerantie : wij zijn tolerant tegenover mensen van andere nationaliteit, 
huidskleur, geaardheid, geloof of geslacht. 

4. Integriteit : wij nemen als club afstand van alle zaken die het voetbal in het 
algemeen en KFC Zwarte Leeuw in het bijzonder schaden : Corruptie, 
geweld, drugs, doping, … 

5. Loyaliteit : iedereen die lid is van de club verbindt zich er toe om de club 
op geen enkele wijze schade toe te brengen. 
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3.Visie van de club mbt jeugdopleiding en doorstroming 

a) Rol van de jeugdopleiding binnen de club 
 

De rol van de jeugdopleiding is tweeërlei : 
 
1. Doorstroming van jonge spelers richting eerste elftal. De jeugdopleiding is de 

kweekvijver van KFC Zwarte Leeuw. Een betere opleiding zorgt voor een betere 
doorstroming en voor meer mogelijkheden voor de club. 

2. De club wil op een goede manier deel uitmaken van de opvoeding van zijn 
jeugdspelers  en heeft wat dat betreft een sociaal-maatschappelijke taak. 
Jongeren discipline bijbrengen, hen leren in team werken en functioneren door 
elkaar te helpen en te ondersteunen, hen leren sportief te zijn en respect te 
hebben voor alles en iedereen zal jongeren helpen in hun ontwikkeling richting 
volwassenheid en zal hen helpen zich goed staande te houden in onze 
veeleisende maatschappij. 

 
b) Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-Kern 
 

De B-Kern is het vergaarvat van talent dat nog moet loskomen. Het blijft toch 
belangrijk voor de club om deze groep te blijven volgen omdat er zich af en toe nog 
een speler op wat latere leeftijd ontwikkelt tot iemand voor de A-Kern. 
Momenteel werkt onze club niet met performance targets om de doorstroming te 
evalueren of met satellietclubs om jongere A-Kern spelers meer speelgelegenheid te 
kunnen bieden.  
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4.Missie en visie van de jeugdopleiding 

a) Functie/objectieven van de JO 

 

- De functie van onze JO is de jeugd van Rijkevorsel de mogelijkheid te bieden 

om hun favoriete sport te beoefenen. Zonder uitsluitingen op basis van ras, 

geloof, geaardheid, geslacht, …  wil onze JO deel uitmaken van de sociale 

opvoeding van onze jongeren. We willen hen helpen en leren om te 

functioneren in een team. Door anderen gesteund worden en anderen 

steunen om een doel te bereiken zijn levenslessen die onze jongeren 

meekrijgen in onze JO. 

- Daarnaast heeft onze JO tot doel om zoveel mogelijk jongeren door te laten 

stromen richting onze A-kern en ons eerste elftal.  Om dit te bereiken moeten 

we met onze jeugdploegen op een zo hoog mogelijk niveau spelen. We willen 

dus actief blijven in de kwalitatief sterkere provinciale reeksen met onze 

jeugdploegen. Om daarin zo goed mogelijk te presteren willen we zo zoveel 

mogelijk gediplomeerde trainers. 

- We willen ons als JO ook volledig richten naar de strategie die de KBVB 

uitschrijft voor de jeugdopleidingen in het algemeen. 

- Een laatste objectief is om naast het resultaatgerichte werk (richting eerste 

elftal) er ook vooral plezier moet zijn bij onze jeugdspelers. Daarom 

verzekeren wij elke jeugdspeler minimaal 50% speelgelegenheid. We willen 

dus ook minder getalenteerde spelers of spelers met minder ambitie de kans 

bieden om te voetballen. 

 

Concrete doelstellingen : 

- Onze JO staat op punt als wij op een positieve manier kunnen deel uitmaken 

van de sociale opvoeding van onze jeugdspelers. 

- Doorstroming richting A-kern is moeilijker naargelang ons eerste elftal hoger 

speelt. Speelt ons eerste elftal in de nationale afdelingen dan streven wij 

ernaar dat een 30 % van onze A-kern uit eigen opgeleide jeugdspelers bestaat. 

Indien onze eerste ploeg in de provinciale reeksen uitkomt verhoogt dat 

percentage naar 50 %. 

- We streven naar een maximaal % van opgeleide trainers. Ons minimumdoel is 

de opgelegde percentages te behalen. 

- Elke jeugdspeler krijgt minimum 50% speelgelegenheid en moet met een 

glimlach op het veld staan. 

- We volgen de strategie van de KBVB. 
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b) Doelgroepen van de JO 

 

- Onze JO wil zich niet toespitsen op een beperkte doelgroep. We willen voor 

ieders talenten voetbalmogelijkheden aanbieden. Getalenteerde spelers of 

speelsters krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de 

provinciale reeksen terwijl minder getalenteerde spelers of speelsters  kansen 

krijgen om te voetballen in de gewestelijke reeksen. 

- Wij stellen onze JO ook volledig open voor meisjes.  

 

c) Waarden van de JO 

 

- De waarden van onze JO sluiten volledig aan bij de 5 kernwaarden en normen 

van onze club : 

1. Fair-Play : wij vragen als club van spelers en supporters dat zij zich 
ten allen tijde sportief gedragen. Eerlijkheid en correctheid duurt het 
langst. 

2. Team-player : elke speler is deel van de ploeg en draagt zijn/haar 
verantwoordelijkheid binnen het goed functioneren van de ploeg en 
ruimer genomen van de club. 

3. Tolerantie : wij zijn tolerant tegenover mensen van andere 
nationaliteit, huidskleur, geaardheid, geloof of geslacht. 

4. Integriteit : wij nemen als club afstand van alle zaken die het voetbal 
in het algemeen en KFC Zwarte Leeuw in het bijzonder schaden : 
Corruptie, geweld, drugs, doping, … 

5. Loyaliteit : iedereen die lid is van de club verbindt zich er toe om de 
club op geen enkele wijze schade toe te brengen. 

 
Inhoud visie JO : kritieke succesfactoren. Duidelijke standpunten inzake intern beleid 
  

a) Organisatie van de doorstroming van jeugdspelers 
 

- Onze postformatie (U18-U21) staat volledig mee onder toezicht van 
onze Hoofdcoach (T1). 

- We maken geen gebruik van satellietclubs om onze jongeren te laten 
rijpen. 

 
b) Rol van de club inzake opvoeding van jeugdspelers 

 
-  Onze JO buigt helemaal terug op de 5 kernwaarden van onze club. 

Vanuit die visie hebben we een belangrijke rol in de opvoeding en 
opleiding van onze jongeren. Een van onze doelstellingen is om onze 
jongeren te leren om in team te functioneren. Elkaar helpen en 
bijgestaan worden om tot een duidelijk doel of resultaat te komen 
beschouwen wij als een belangrijke levensles die onze spelers en 
speelsters meekrijgen. 

- Daarnaast willen wij onze jongeren tolerantie aanleren tov hun 
medespelers en bij uitbreiding tov onze maatschappij.  
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- Wij willen onze spelers en speelsters ook opvoeden in het leven in een 
gezond lichaam. Het is belangrijk om te sporten en de eetgewoontes 
daaraan aan te passen. “Een gezonde geest in een gezond lichaam” 
blijft onze leuze. 

- Indien spelers over de schreef gaan en ons reglement overtreden, 
volgen er sancties. Ook dat draagt bij tot de opvoeding van onze 
jongeren. 

 
c) Verenigingsleven 

 
- Het jeugdbestuur ziet er op toe dat elke speler, elke speelster, elke trainer en 

elke ouder zich goed voelt, thuis voelt en welkom voelt in onze club. 
- Er wordt 1 keer per seizoen een oudercontact georganiseerd om de 

betrokkenheid van de ouders zo groot mogelijk te maken. 
- Daarnaast organiseren we een kwis, een mosselfestijn en een vlaaienverkoop 

om enerzijds een extra financiële ondersteuning te hebben voor onze 
jeugdwerking en anderzijds de betrokkenheid van iedereen te vergroten. 

- Er wordt ook een penaltycup georganiseerd voor en tijdens de wedstrijden 
van het eerste elftal om de binding van de jongeren en de ouders groter te 
maken richting eerste elftal. 

 
 

d) Samenwerking met sportscholen of andere scholen 
 
- Jaarlijks bezorgt het jeugdbestuur flyers voor de initiatietraining van 5-jarigen   

aan de  scholen van Rijkevorsel. Deze worden dan aan al de 5-jarigen van 
Rijkevorsel bezorgd, zowel meisjes als jongens. 

- Op de terreinen van Zwarte Leeuw wordt jaarlijks de scholenveldloop 
georganiseerd. 

- Een andere samenwerking met de Sint-Luciaschool betreft de deelname aan 
de Danone Nations Cup. Dit is een tornooi voor scholen in Geel. De winnaar 
van dit tornooi mag deelnemen aan de nationale finale in Brussel. Spelers en 
coach worden afgevaardigd door Zwarte Leeuw Rijkevorsel. 

 
e) Rol van de JO in de omgeving 

 
- Wij nemen als JO deel aan de ophalingen van zwerfvuil in de gemeente. 
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5.Voetbalvisie van de club 

 a) Speelstijl : huisstijl/cultuur  

De eerste ploeg streeft ernaar om met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers 
positief voetbal te brengen. Met positief voetbal bedoelen we een speelwijze die 
uitgaat van balbezit. Op training wordt er zeer vaak aandacht besteed aan verzorgde 
passing en positiespel (balbezit). 
Deze aanpak kadert binnen de huisstijl van de club die de jeugdteams ook vanuit 
verzorgd balbezit wil zien voetballen. 

b) Spelconcept speelwijze 

In principe hanteert de eerste ploeg een 4-3-3 systeem met de punt achteruit. Dit 
systeem is niet opgelegd door het bestuur maar de vrije keuze van de hoofdtrainer. 
Alle jeugdploegen hanteren vanaf 11v11 ook het systeem 4-3-3. 

c) Gewenste spelersprofielen 

Er zijn vaste profielen per speler vastgelegd op basis van de nummering van het 4-3-
3-spelsysteem. 

Positie 1: doelman die kan mee voetballen en vooral uitstraling heeft 
Posities 2-5: uiteraard verdedigende kwaliteiten maar bij voorkeur ook snelheid die 
nuttig is in B- en B+ 
Posities 3-4: fysiek sterke spelers die goed zijn met het hoofd, goed coachen en een 
pass (kort of lang) kunnen versturen 
Positie 6: speler die fysieke kracht koppelt aan voetballend vermogen en een goede 
lange pass kan versturen 
Positie 8: speler met een groot loopvermogen en verdedigend en aanvallende 
kwaliteiten, box-to-box speler 
Positie 10: speler die technisch zeer onderlegd is want die moet aangespeeld kunnen 
worden met verdediger in de rug, speler die een beslissend pass kan geven en vista 
heeft, deze speler geeft ook het moment van druk zetten aan 
Posities 7-11: snelle, dribbelvaardige spelers die ook pressing kunnen spelen 
Positie 9: typische afwerker, speler die op het juiste moment voor de verdediger 
weet te komen en koelbloedig is voor doel. 

De club houdt in zijn keuze voor een speler steeds rekening met de clubwaarden. 

d) Gewenste trainersprofielen 

Een trainer die steeds op zoek naar de hoogste efficiëntie. Zowel voor elke speler 
individueel als voor het team. Dit wil zeggen dat elke speler op zijn kwaliteiten wordt 
benut en dat de speelwijze van het team is afgestemd op de kwaliteiten van het 
team. 
Daarnaast een trainer die open en duidelijk communiceert met spelers en bestuur. 

Als laatste zoekt de club steeds naar een trainer die voor aanvallend en attractief 
voetbal staat. 
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6.Gedragscode 

Wij beschouwen het tevens als een taak om deze jonge mensen ook een stuk opvoeding 
mee te geven. Vandaar dat er een gedragscode werd opgesteld, die daarbij de goede 
werking in de club verzekert. Het is meest gericht naar de spelers toe, maar is toepasselijk 
voor trainers, afgevaardigden en ouders. 

1. Afspraken – stiptheid 

Aangezien het voetbalspel een ploegsport is, verwachten wij van onze spelers dat zij zich tot 
het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op de training en wedstrijd. Iedere speler 
ontvangt een voetbalkalender waarop alle speeldata zijn vermeld voor het ganse seizoen. 
Mogen wij de spelers en ouders vragen om in de mate van het mogelijke hiermee rekening 
te houden zodat de spelers tijdig en maximaal aanwezig zijn. 

Iedere speler zorgt er voor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen en wedstrijden 
aanwezig te zijn. 

Elke speler is 15’ voor de aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer. 

Regelmatige ongewettigde laatkomers, of wegblijvers van de training kunnen als sanctie niet 
in het basiselftal opgenomen worden of helemaal niet opgeroepen worden voor een 
wedstrijd. 

Indien je niet of niet op tijd aanwezig kunt zijn voor een training of wedstrijd, dan 
verwittig je altijd de trainer. 

Er mag enkel aan wedstrijden van een andere categorie/ploeg deelgenomen worden op 
vraag van eigen trainer, met uitzondering van de wedstrijden, trainingen georganiseerd door 
de PJO te Wommelgem. In dit geval wordt de trainer wel op de hoogte gebracht. 

2.Coachen 

De trainer is de baas over de ploeg. De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en 
geeft hun de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door de trainer 
worden gegeven. Bij duiveltjes en preminiemen mag ook de afgevaardigde richtlijnen 
meegeven. Vanaf miniemen worden richtlijnen enkel gegeven door de trainer. 

Trainers en begeleiders van KFC Zwarte Leeuw hebben het project “Positief Coachen” 
gevolgd. Dit project werd mede georganiseerd door de gemeente Rijkevorsel. 

De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers in verwarring. Van de ouders 
wordt wel verwacht dat ze de ploeg positief aanmoedigen. Positief blijven is de boodschap.  

3. Kleedkamer 

Na elke training (vanaf U10) en wedstrijd (iedereen) is het nemen van een douche verplicht 
voor iedereen.  

Badslippers worden aangeraden. 
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De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Voor alle 
andere personen is hier de toegang verboden. 

In de kleedkamer gedraag je je. Spelers worden niet toegelaten in de kleedkamer zonder 
begeleiding van trainer of afgevaardigde. Help ook zorgen voor de netheid van de 
kleedkamer en gooi bekertjes, lege flessen,… in de vuilbak. 

Schoenen worden buiten proper gemaakt, zeker niet onder de douche. 

De GSM moet afstaan in de kleedkamer bij training en wedstrijd. 

4. Gedrag 

We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, 
begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek. 

Bij het betreden en verlaten van het complex na training of wedstrijd groet je de trainer en 
afgevaardigde met een handdruk. 

Missen is menselijk, daarom: 

- de beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd. 

- kritiek op medespelers is ten strengste verboden.  

Na elke wedstrijd zal de voltallige ploeg met trainer en afgevaardigde samen naar de kantine 
gaan om samen aan tafel de eerste consumptie te nuttigen. 

5. Kledij 

- Breng op elke kledingstuk je naam aan. 

- Kettingen, uurwerken, oorringen of andere voorwerpen zijn verboden tijdens de training en 
wedstrijd. 

- Beenbeschermers zijn verplicht tijdens de training en wedstrijd 

- Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst voor de training en de wedstrijd. 

- Trainingspak op training is verplicht wanneer het kouder wordt. De trainer licht de spelers 
tijdig in. 

- Het trainingspak van Zwarte Leeuw wordt gedragen om naar de wedstrijd van je ploeg te 
komen, niet tijdens de training. 

6. Vervoer 

Bij uitwedstrijden wordt de verplaatsing met wagens van de trainer, afgevaardigde of ouders 
gemaakt. Respecteer deze mensen en ook hun auto’s. Probeer tijdens de rit samen te 
blijven. Niet iedereen weet het veld van de tegenstrever liggen. 
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7. Drank 

Het gebruik van alcoholische dranken binnen de club is integraal verboden voor de 
jeugdspelers. Bij vaststelling van gebruik volgen sancties. 

8. Medische problemen 

Indien een speler zich kwetst op training of tijdens een wedstrijd, dient dit onmiddellijk 
aangegeven te worden. Een ongevalformulier moet ingevuld worden en op het secretariaat 
binnen gebracht worden. 

9. Sancties 

Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen door de trainer meegedeeld worden aan de 
jeugdcoördinator en in overleg met de jeugdcoördinator zullen deze gesanctioneerd 
worden.  

Een mogelijke sanctie kan zijn minder of zelfs niet meespelen tijdens de volgende wedstrijd. 

10. Bewaking en naleving 

De jeugdwerking met zijn missie en visie wordt bewaakt door de jeugdcoördinator en het 
jeugdbestuur. Alle sportieve zaken, problemen of vragen van spelers of ouders over de 
jeugdwerking moeten aan deze mensen gesteld worden. 

11. Ondertekening gedragscode. 

Bij de inschrijving wordt aan de ouders gevraagd om de gedragscode (zie pagina 14) grondig 
te lezen en enkel bij goedkeuring te ondertekenen. 
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Gedragscode voor spelers en ouders  

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om 

uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en 

wedstrijden. Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goede en 

waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee 

aan deze kar trekken. 

 Breng een merkteken of naam aan in uw persoonlijke kledij van uw kind. 

 Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. 

 Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie (ouders) verwachten. Heb respect 

voor ieder op en rond het plein. 

 Moedig uw ploeg op een sportieve, positieve en gezonde manier aan. Help kinderen 

vertrouwen te krijgen. Laat ze fouten maken en zelf oplossingen zoeken. 

 Heb geen te hoog verwachtingspatroon, dit zorgt voor prestatiedruk.  

 Prestatiedruk ( het MOETEN presteren ) kan de ontwikkeling van het kind belemmeren. 

 Gedraag je en heb respect tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer 

je vindt dat zijn beslissing fout is). 

 Toegang tot de neutrale zone (op het veld)  is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor 

de allerkleinsten. 

 De kleedkamer is enkel toegankelijk voor trainers, afgevaardigden en 

verantwoordelijken. 

 Als speler / ouder respecteer ik de keuze die de verantwoordelijken genomen hebben 

mbt. de ploegverdelingen. 

 Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het 

is de trainer of de jeugdcoördinator die beslist welke positie de spelers bekleden. 

 Hou steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn NOOIT persoonlijke mislukkingen. 

 Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier. 

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen 

onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of bestuur. 

Voetbal is een spel, maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe wereldster 

moet worden. Het enige wat kinderen willen is plezier maken.  

Een spelertje zei ooit: “Wat mij het meeste ergert is dat mijn ouders alles zo serieus nemen. Ze doen 

net alsof het om school gaat, en dat ik de beste van de klas moet zijn.” 

Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers en de steun van de ouders. 

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan… 
 

Wij ouders van ……………………………………………………………………, gaan akkoord met deze gedragscode en 
de visie van de gekozen club KFC Zwarte Leeuw. 

 Handtekening ouder(s) 
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7.Opleidingsplan per leeftijdscategorie 

U7 tot U9: Duiveltjes 6 tot 8 jaar 

Topics en specifieke leerplandoelstelling voor ontwikkelingsfase 1 

Kenmerken van deze leeftijdscategorie : 

- speels en snel afgeleid, veel bewegingsdrang 

- kan zich niet lang concentreren 

- weinig balgevoel : daar waar de bal is, daar zijn de spelers 

- naarmate ze ouder worden : 

o worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar 

o de balbehandeling is gerichter 

o niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, dribbelen, een trap naar voren en 

een schot op het doel 

 

a) Algemene bewegings-/ basismotorische vorming : 

In een eerste fase oefent men op de algemene lichaams- en balvaardigheden.  De oog-

hand en oog-voet coördinatie worden geoefend dmv werpen, vangen en trappen. 

In een tweede fase is er bij balbezit de balgewenning met de voet, zijnde leiden, dribbelen 

en trappen.  Bij balverlies ligt de nadruk op de bal afnemen en het scoren beletten.  Het 

actief leren meedoen wordt aan de hand van tik- en reactiespelletjes gestimuleerd. 

 

b) Voetbaltechnische/tactische vorming : 

Op een speelse manier kunnen omgaan met dribbelen, drijven, kappen, draaien, passen, 

trappen en inwerpen.  Bij balbezit van de eigen ploeg het veld groot maken (groot 

vliegtuig), bij balbezit tegenstander wordt het veld klein gehouden (klein vliegtuig). Het 

leren spelen in ruitvorm ( vliegtuigje ) en het aanleren van benaming bij U7 en 

positienummers bij U8 en U9. Keeper = 1 / Staart = 3 / Rechtervleugel = 7 / linkervleugel 

= 11 / Piloot = 9 

 Individuele aandachtspunten -> Basics : 

o Bij balbezit : 

 Leiden en dribbelen 

 Korte passing 

 Controle op lage bal 

 Doelpoging tot 10 meter (dichtbij) 

 Doelpoging op lage voorzet 

 Vrij en ingedraaid staan 

 Vrijlopen : aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken 

o Bij balverlies : 

 Druk zetten, duel of remmend wijken 

 Opstelling tussen tegenspeler en doel 

 Korte dekking op korte pass 

 Interceptie of afweren van korte pas 

 Ploeggerichte aandachtspunten -> Teamtactics : 

o Bij balbezit : 

 Openen breed 

 Openen diep 

 Infiltratie met bal : leiden of dribbelen 

 Een doelkans creëren via een individuele actie 

 Zo snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans 
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o Bij balverlies : 

 Positieve pressing op de baldrager 

 Het duel nooit verliezen : zich nooit laten uitschakelen 

 Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid 

 Niet laten uitschakelen door een individuele actie in de 

waarheidszone 

 Doelpoging afblokken 

 

c) Mentale/sociale vorming : 

 De speler moet respect hebben voor de begeleiders (hand geven voor en na de 

training of wedstrijd), ploeggenoten, tegenstrever en scheidsrechter. 

 Beseffen dat voetballen een teamsport is, dus winnen of verliezen doen we samen. 

 Leren dat er hard gewerkt (getraind) moet worden om een goede prestatie te 

kunnen leveren. 

 Wisselbeurten horen erbij, iedereen wil graag voetballen. 

 Zorg dragen voor het materiaal en mee opruimen na een training. 

 Tijdig aanwezig zijn. 

 Kleedkamers netjes houden. 

 Om de concentratie te behouden moeten de trainingsonderdelen kort en voldoende 

afwisselend zijn. 

 Een plaatje zegt meer dan een praatje, maw geef als jeugdtrainer steeds het goede 

voorbeeld (bv.demo geven op training, niet roepen tegen de scheidsrechter).  De 

speler zal de jeugdtrainer nabootsen. 

 Praat in de taal van het kind en maak je even groot ( hurkzit ) tijdens de uitleg, zo 

hou je de aandacht van de speler. 

 

Geperiodiseerde topics/leerplandoelstellingen op het macro/meso niveau 

a) Algemene bewegings-/ basismotorische vorming : 

 U7 :  

werken niet onder een specifiek thema, maar werken gans het seizoen op : 

o Algemene lichaams-en balvaardigheden 

o Oog-hand en oog-voet coördinatie 

o B+ : balgewenning met de voet 

o B- : de bal afnemen + het scoren beletten 

 

b) Voetbaltechnische/tactische vorming 

 U8 en U9 :  

o periode augustus-september-oktober : 

 Leiden en dribbelen 

 Korte passing 

 Controle lage bal 

o periode november-december-januari : 

 Doelpoging tot 10 meter 

 Doelpoging op lage voorzet 

 Vrije keuze (indoortrainingen) 

o periode februari-maart-april : 

 Vrij en ingedraaid staan 

 Vrijlopen : aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken 

 duelvormen 
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U10 - U11: Preminiemen 9 en 10 jaar 

U12 – U13: Miniemen 11 en 12 jaar 

Topics en specifieke leerplandoelstellingen voor ontwikkelingsfase 2 : 

Kenmerken van deze leeftijdscategorie : 

Preminiemen (U10 – U11) 

- Kinderen bevinden zich in de gouden leeftijd voor het aanleren van technieken : zeer 

leergierig. 

- Zijn nog vlug afgeleid maar tonen wel veel belangstelling voor het spel. 

- Spelinzicht en technische vaardigheid moeten worden ontwikkeld door middel van het 

spelen van vereenvoudigde voetbalsituaties. 

Miniemen (U12 – U13) 

- Kinderen bevinden zich bij uitstek in de gouden leeftijd voor het aanleren van technieken 

- Ze begrijpen dat ze als collectief beter kunnen presteren dan individueel 

- Ontwikkeling van prestatiegerichtheid 

- Spelinzicht en technische vaardigheid moeten worden ontwikkeld door middel van het 

spelen van vereenvoudigde voetbalsituaties 

 

a) Voetbaltechnische vorming (basics) : 

U10 – U11: Belangrijk bij deze leeftijdsgroep is dat de basistechnieken op de juiste 

manier worden aangeleerd : het dribbelen en leiden met de bal, het 

aannemen en afstoppen van de bal, passen en trappen van de bal, koppen 

van de bal, het samenspel en het vrijlopen, het aanspelen van de vrije man, 

verplaatsing van het spel. 

U12 – U13:  Bij deze leeftijd moeten de basisvaardigheden herhaald worden met een 

meer dynamische uitvoering. Het aanleren van nieuwe trap- en 

stoptechnieken is noodzakelijk. De speler moet in deze periode leren om 

onder weerstand de bal goed te verwerken. Het beheersen van de 

technische kennis ivm. balbeheersing, balaanname, passing, trappen op 

doel, dribbelen, leiden en passeerbewegingen zijn belangrijk. 

 Individuele aandachtspunten -> Basics : 

o Bij balbezit : 

 Halflange passing 

 Controle op halfhoge bal 

 Doelpoging vanop 15 à 20 meter (halfver) 

 Doelpoging op halfhoge voorzet 

 Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn 

 Steunen 

 Inworp 

 Corner + indirecte vrije trap 

o Bij balverlies : 

 Speelhoeken afsluiten 

 Korte dekking op halflange pass 

 Interceptie of afweren halflange pass 

 Corner + indirecte vrije trap 

 

b) Voetbaltactische vorming (teamtactics) : 

U10 – U11:  Op deze leeftijd gaan we het inzicht en het herkennen van de 

spelbedoelingen binnen de zogenaamde basisvormen ontwikkelen.  Bij 

balbezit van de eigen ploeg het veld groot maken, bij balbezit tegenstander 

wordt het veld klein gehouden. Het leren spelen in dubbele ruit, de 

positienummering en hun specifieke taken.  
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U12 – U13:  Het beheersen van de verschillende posities in de ploeg zowel in balbezit als 

in balverlies. 

Het leren samenspelen wordt nu ook belangrijker waardoor volgende punten veel aandacht 

krijgen : 

 Meevoetballende keeper 

 Opbouw van achteruit 

 Aanval via de flank 

 Druk op de tegenstrever 

 Geen vaste posities 

 Creativiteit, dribbelen kan en mag op elke positie 

 

 Ploeggerichte aandachtspunten -> Teamtactics : 

o Bij balbezit : 

 Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan 

 Geen ‘dom’ balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt 

 Een lijn overslaan bij passing diep (2de graad) 

 Infiltratie op het juiste moment (bij ruimte) 

 Infiltratie zonder bal : give en go 

 Infiltratie met bal : geen kans op direct en gevaarlijk balverlies 

o Bij balverlies : 

 Negatieve pressing op de baldrager 

 Dekking door dichtste medespeler 

 Een meeschuivende doelman (hoge positie) 

 De bal recupereren door interceptie 

 Doel van de training:  

U10 – U11:  Het verder ontwikkelen van de technische vaardigheden en het 

ruimtelijk inzicht ontwikkelen. 

U12 – U13:  Gerichte techniektraining van alle voetbalvaardigheden en het 

verder ontwikkelen van inzichten. 

 Trainingsaccenten:  

U10 – U11: 

 De trainingsonderdelen moeten ook kort blijven, maar iets langer dan bij 

duiveltjes. 

 Uitbreiden basistechnieken: balvaardigheden / schijnbewegingen (coerver) 

 Passen, trappen, dribbelen, drijven. 

 Afwerkingsvormen met aandacht voor inspelen op goede voet en afwerken 

met beide voeten ( zonder druk en met druk ) 

 Aannemen, spelen. ( 2 tijden ) 

 Positiespel in lerende vorm aanleren, met minimale weerstand van 2vs1 tot 

5vs2. 

 Wedstrijdvormen van 1vs1 tot 5vs5. 

 Integreren begrippen opbouw, flankaanval, aanvallen en verdedigen. 

U12 – U13: 

 Uitbreiding trainingsaccenten U10 – U11. 

 Tweevoetigheid! 

 Speciale aandacht voor het kopspel ( technisch ) 

 Positiespel in lerende vorm: van 3vs1, 5vs2 tot 8vs4. 

 Combinatieoefeningen in eenvoudige vorm 

 Aandacht voor organisatie binnen het team. 

c) Lichamelijke vorming: 

o Kracht: spelen met eigen lichaamsgewicht, duelvormen tussen homogene groepen. 

o Lenigheid: neemt af, dus stimuleren. 

o Uithouding: de omvang van de training en andere bewegingselementen 

(ademhaling!). 

o Snelheid:  

 Reactie-, startsnelheid en versnellen in spelvorm (recuperatie!) 

 Looptechniek verbeteren 
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o Coördinatie:  

 Lichaamscoördinatie 

 Oog-handcoördinatie 

 Oog-voetcoördinatie 

d) Mentale/Sociale vorming: 

o Wil zich meten met anderen. 

o Kan in teamverband een doel nastreven. 

o Is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen. 

o Leren coachen van medespelers. 

o Weten dat je een verplichting hebt naar je team voor wat betreft trainen, spelen en 

het nakomen van regels. 

o Weten dat wisselbeurten ook kunnen afhangen van de trainingsopkomst, -inzet en 

van de wedstrijdinstelling en –beleving. 

Geperiodiseerde topics/leerplandoelstellingen op macro/meso niveau  

 Voetbaltechnische / tactische vorming 

 U10 en U11:  

o periode augustus-september-oktober : 

 Leiden en dribbelen/inworp 

 Controle lage bal 

 Doelpoging vanop 15 à 20m (halfver) 

o periode november-december-januari : 

 Doelpoging op halfhoge voorzet 

 Halflange passing 

 Vrije keuze (indoortrainingen) 

o periode februari-maart-april : 

    Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn. 

    Steunen. 

    Corner + individuele vrije trap. 

 U12 en U13:  

o periode augustus-september-oktober : 

 leiden en dribbelen/inworp 

 Halflange passing 

 Doelpoging tot 20m. ( halfver ) 

o Periode november-december-januari 

 Korte passing 

 Vrijlopen om medespeler aanspeelbaar te maken 

 Vrije keuze ( indoortrainingen ) 

o Periode februari-maart-april 

 Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen 

 Controle halfhoge bal 

 Speelhoeken afsluiten B- 
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U15: Knapen 13 en 14 jaar 
U17: Scholieren 15 en 16 jaar 
 

Topics en specifieke leerplandoelstellingen voor ontwikkelingsfase 3 : 

Kenmerken van deze leeftijdscategorie : 

Knapen (U15) 

- De lichamelijke en geestelijke veranderingen binnen deze leeftijdscategorie zorgen voor 

een specifieke aanpak 

- Deze leeftijdscategorie moet met de nodige omzichtigheid aangepakt worden 

- Motorische ontwikkeling kan tijdelijk een probleem vormen 

Scholieren (U17) 

- Is in staat zijn eigen spel en dit van het team te analyseren 

- Verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen prestatie en deze van het team 

- Ploegtaken, taken per linie en posities ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen 

 

a) Voetbaltechnische vorming : 

U15 : Het verder beheersen van technische grondvormen met een grotere snelheid en 

hoger tempo.  Het aanleren van technische balvaardigheden vanuit de 

wedstrijdsituaties (handelingssnelheid vergroten) 

U17 : Het  verbeteren van de technische elementen en het beheersen van de technische 

 Vaardigheden met hogere handelingssnelheid en weerstanden. 

 

 Individuele aandachtspunten  Basics : 

 U15 : 

o Bij balbezit : 

 Lange passing 

 Controle op hoge bal 

 Doelpoging vanaf 20 meter (ver) 

 Doelpoging op hoge voorzet 

 Vrijlopen op een medespeler aanspeelbaar te maken 

 Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspel omzeilen) 

 Directe vrije trap 

o Bij balverlies : 

 Speelhoeken afsluiten 

 Korte dekking geven op lange pass 

 Interceptie of afweren lange pass 

 Onderlinge dekking 

 Directe vrije trap 

U17 : vervolmaking via individuele training 

 

b) Voetbaltactische vorming : 

U15 :  Belangrijk is het leren spelen in een 1-4-3-3 formatie, het aanleren van de 

algemene tactische principes en de buitenspelregel. Tevens het aanleren van het 

begrip ‘zonevoetbal’  en het beheersen van de verschillende posities binnen het 

elftal. Op deze leeftijd gaan we de individuele tactiek uitbreiden, meer inzicht 

brengen in de belangrijkste taken van linies en posities zowel bij balbezit als 

balverlies.  In deze leeftijdsfase gaat het om het verder ontwikkelen van het inzicht 

gekoppeld aan de communicatie. 

U17 : Het uitbreiden van tactische mogelijkheden en het verder ontwikkelen van denken 

in taken van posities en linie.  Het leren en uitdiepen van bewust gekozen 

spelwijzen.  
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 Ploeggerichte aandachtspunten  teamtactics : 

U15 : 

o Bij balbezit : 

 Driehoekspel (juiste onderlinge afstanden) 

 Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan 

 Zo snel mogelijk de  bal nauwkeurig doorspelen 

 Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen 

 Subtiele eindpass in de diepte trappen 

 Diepte induiken maar opgelet voor buitenspel 

 Balrecuperatie : 1ste actie is dieptegericht 

 Diep blijven spelen 

o Bij balverlies : 

 Speelruimte verkleinen : sluiten (35m op 35m) 

 Evenredige onderlinge afstanden 

 Medium blok 

 Centrale verdediger dichts bij het duel bepaalt buitenspellijn 

 Geen kruisbeweging met naburige speler maken 

 Het schuiven en het kantelen van het blok 

 Een voorzet beletten 

 Een eindpass in de diepte beletten : centrum afsluiten 

 Onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass 

verhinderen 

 U17 : 

o Bij balbezit : 

 Diagonale in & outing passing naar zwakke zone 

 Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel 

 Efficiënte bezetting : 1ste, 2de paal en 11m 

 Strikte dekking ontvluchten : snel bewegen 

 De verste spelers lopen zich vrij net voor de balrecuperatie 

(loshaken/uit blok) 

 In blok spelen : enkelen infiltreren ( = in sprint) 

o Bij balverlies : 

 Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie 

 Efficiënte bezetting : 1ste, 2de paal en 11m 

 Kortere dekking in waarheidszone (split-vision) 

 Geen systematische off-side door stap te zetten 

 Een hoge compacte T-vorm (4 spelers + keeper) 

 T-vorm : tegenaanval afremmen 

 Niet T-vorm : zo snel mogelijk in blok terug 

 

 

 

 Doel van de training: 

U15 : begin maken met het ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid waarbij
 positiespel centraal staat 

U17 : ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid, training is wedstrijdgericht 

waarbij het positiespel centraal staat  

 Trainingsaccenten: 

U15 : 

o Technische vaardigheden onderhouden en vervolmaken 

o Dribbelen, drijven, kappen onder weerstand, in hoogste tempo, met en 

zonder afwerking op doel, duel 1:1 

o Positiespel met verhoogde weerstand 5<>2 tot 8<>4 
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o Organisatie van de linies van het elftal, individuele taken binnen het 

elftal 

o Tactische grondbeginselen moeten automatismen worden, zoals voor 

verdedigers naar de buitenkant uitverdedigen, binnenkant dekken 

o Uithoudingsvermogen waarbij het accent ligt op omvang en niet op 

intensiteit 

o Snelheidstraining over korte afstanden met relatief lange rust 

o Begrippen opbouw, flankaanval, aanval en verdedigen zijn gekend 

U17 : 

o Technische vaardigheden onderhouden, trainen van het zwakke been, 

oefenen onder weerstand in het hoogste tempo 

o Duel 1:1, passeerbewegingen perfectioneren, accent op omschakeling 

aanval/verdediging en andersom 

o Trappen over de grond en door de lucht, passen vanuit een hoog 

dribbeltempo, voorzet, terugleggen 

o Accent leggen op direct spelen 

o Koppen voornamelijk op aangespeelde ballen ( duel ) 

o Positiespel 2:1, 3:1, 4:2 uitgevoerd in de vrije en afgebakende ruimte 

met kleine en grote doelen, met en zonder keepers 

 

c) Lichamelijke vorming : 

 U15 : 

o Kracht :geen specifieke krachttraining, natuurlijke bewegingen, veelzijdigheid, 

duels tussen homogene groepen 

o Lenigheid : grote algemene stijfheid, dus aan werken 

o Uithouding : de omvang van de training + korte duurinspanningen met bal 

(opwarming)  20 sec regel ! 

o Snelheid : 

 explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust 

verhouding respecteren) 

 looptechniek verbeteren 

o Coördinatie : basistechnieken herhalen, zeker op het einde van de fase bij begin 

puberteit (groeisprint)  

U17 : 

o Kracht : snelkracht  afhankelijk van de morfologie (uitwendige bouw) van de 

speler 

o Lenigheid : onderhouden in functie van blessures 

o Uithouding : extensieve en intensieve duurtraining (geen weerstand) 

o Snelheid : 

 Explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust 

verhouding respecteren) 

 Looptechniek verbeteren 

o Coördinatie : basistechnieken blijven herhalen want door lengtegroei ontstaat 

verminderde bewegingscontrole 

 

d) Mentale/sociale vorming : 

 U15 : 

o Beoordelingsvermogen stijgt 

o Heeft een eigen mening 

o Geldingsdrang neemt toe 

o Willen winnen stimuleren maar niet het belangrijkste maken 

o Leren dat er strenger wordt toegezien op wat bij de preminiemen al is beschreven : 

discipline wordt aangehaald 
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o Door de puberteit, verandering van school en lichamelijke verandering duiken er 

wel eens andere interesses op  regelmatig nevenactiviteiten organiseren voor 

deze groep is belangrijk 

U17 : 

o Toont minder zelfvertrouwen 

o Gaat op zoek naar eigen IK 

o Zet zich af tegen normale waarden 

o Moet meer en meer de intentie tonen om te willen winnen en moet daarvoor 

bepaalde opofferingen doen 

o Beoordelingsvermogen stijgt 

o Verantwoordelijkheid voor het teambelang willen dragen 

o Specifieke kwaliteiten benutten om het wedstrijdresultaat te beïnvloeden 

 

Geperiodiseerde topics/leerplandoelstellingen op macro/meso niveau 

 Voetbaltechnische / tactische vorming 

 U15 : 

o periode augustus-september-oktober 

 Lange passing 

 Controle hoge bal 

 Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken 

o periode november-december-januari 

 Doelpoging vanaf 20 meter 

 Korte passing 

 Vrije keuze (indoortraining) 

o periode februari-maart-april : 

 Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspelval 

omzeilen) 

 Corner + directe vrije trap B+ en B- 

 Korte dekking op lange pas B- 

 U17 : 

o periode augustus-september-oktober 

 Lange passing 

 Doelpoging op hoge voorzet 

 Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen 

o periode november-december-januari 

 Efficiënte bezetting 1ste, 2de paal en 11 meter 

 Controle hoge bal 

 Vrije keuze (indoortraining) 

o periode februari-maart-april : 

 Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken 

 Corner + directe vrije trap B+ en B- 

 Interceptie of afweren lange pas B- 
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U21: Junioren 17 tem 20 jaar 

Specifieke leerplandoelstellingen ontwikkelingsfase 4 

Kenmerken van deze leeftijdscategorie 

- Het ontwikkelen van competitierijpheid 

- Het gaat om de uitvoering van teamtaken, taken per linie en positie 

- Het rendement van de wedstrijdrijping moet voltooid worden 

- Mentaliteit is een bepalend aspect 

 

a) Voetbaltechnische accenten 

o Vervolmaking via individuele training 

o Direct spel in hoog tempo 

o Duel 1 vs 1 in allerlei vormen waarbij het accent wordt gelegd op 

schijnbewegingen, passeerbewegingen, afschermen, het maken van ruimte 

o Trappen perfectioneren van de passing met het accent op direct spelen in 

combinatie met het terugleggen, eindpassing, pass over grote afstand, voorzetten, 

cross en dieptepass 

o Uitgaan van voetbaleigen vormen en voetbalweerstanden 

 

b) Voetbaltactische accenten 

o Het verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht 

o Het bewust oefenen en analyseren van tactische mogelijkheden 

o Veel partijspelen met opdrachten, taakstelling van de linies en posities, elkaar 

coachen van bepaalde technische aspecten 

o Kleine partijspelen gebruiken, deze spelen zijn duidelijk wedstrijdgericht ( elkaar 

coachen en sturen ) 

o Oefenen op spelhervattingen 

 

c) Lichamelijke en fysieke accenten 

o Algemene fysieke conditie 

o Optimaal in orde brengen van conditie en fysieke weerbaarheid 

o Krachttraining 

 

d) Mentale accenten 

o Zelfvertrouwen dient gestimuleerd te worden 

o Ontwikkelen van gezonde winnaarsmentaliteit ( willen winnen ) 

o Behouden van eigen identiteit 

o Beseffen dat opofferingen en inspanningen nodig zijn om te voetballen 

o Ontwikkelen van het clubgevoel 
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Keepers 

Opleidingsplan voor jeugdkeepers: 

Het opleidingsplan voor jeugdkeepers is een lange termijnplanning en een richtlijn 
waarbinnen de 
jeugdkeeperstrainers kunnen werken om tot een uniforme opleiding te komen. 
Het opleidingsplan beschrijft de te beheersen vaardigheden per leeftijdscategorie. Deze 
vaardigheden 
moeten wel fysiek en mentaal haalbaar zijn voor de keepers. 
Iedere leeftijdsgroep kent zijn eigen specifieke kenmerken. Deze zijn in dit plan uitvoerig 
beschreven. 
Bij keepers zijn deze kenmerken niet anders. Wel zijn de accenten, trainingsvormen en 
doelstellingen voor keepers anders dan bij veldspelers. 
 
Jeugdkeepers 8-12 jaar 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het aanleren (U8-U9) en verbeteren (U10/11) van de 
basistechnieken. 
 
Techniek 
 - Uitgangshouding 
-  Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (sprinten, draaien, keren) 
-  Oprapen 
-  Onderhands vangen 
-  Blokkeren met buik/borst 
-  Bovenhands vangen 
-  Vallen 
-  Duiken (U10/11-keepers) 
-  Uitwerpen 
-  Trappen/passen 
 
Tactiek 
Verdedigend 
-  Opstellen en positiespel in het doel 
-  Opstellen en positiespel voor het doel met het oog op onderscheppen diepteballen 
-  Duel 1 : 1 
Opbouwend 
-  Spelhervattingen 
-  Voortzetting na het in balbezit komen 
-  Verwerken terugspeelbal 
 
Coachen en organiseren (U10/U11-keepers) 
Balbezit eigen team 
-  Van het doel af opstellen 
-  Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen 
-  “TIJD” = speler heeft tijd 
-  “WEG” = speler moet de bal wegwerken 
-  “NIET TERUG” = speler mag niet terugspelen 
-  “VOORUIT” = speler moet bal vooruit spelen 
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Balbezit tegenstander 
-  Verdediging aansturen 
-  “LOS” = bal voor de keeper 
-  “JIJ” = voor de medespeler 
 
Jeugdkeepers 12-13jaar 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het onderhouden van de basistechnieken. Door 
consequente training kan de basis gelegd worden om de technieken veder te ontwikkelen. 
Belangrijk is een goed voorbeeld van vooral de trainer op ieder gebied (techniek, gedrag, 
respect voor materiaal etc.). 
 
Techniek 
Verdedigend zonder bal 
- Uitgangshouding 
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (sprinten, draaien, keren) 
- Schijnbewegingen met het lichaam 
- Springen (1 - en 2-benige afzet, van stand of een aanloop van 1 of meer passen) 
Verdedigend met bal 
- Oprapen 
- Onderhands vangen 
- Blokkeren met buik/borst 
- Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander 
- Vallen 
- Duiken 
- Tippen 
- Uitwerpen 
- Trappen/passen buiten de 16-meter 
Opbouwend /aanvallend 
-  Trap uit de handen; volley en dropkick 
-  Werpen; rollen, slingerworp, strekworp 
-  Doeltrap 
 
Tactiek 
Verdedigende situaties 
-  Opstellen en positiespel in en voor het doel 
-  Opstellen en positiespel bij diepteballen en ballen van de zijkant 
-  Positiespel bij hoekschop, vrije trap en penalty 
Opbouwend 
-  Spelhervattingen 
-  Voortzetting na het in balbezit komen 
-  Verwerken terugspeelbal 
 
Coachen en organiseren 
Balbezit eigen team 
-  Van het doel af opstellen 
-  Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen 
-  Coachtermen: “TIJD”, “WEG”, “NIET TERUG” en “VOORUIT” 
-  “HIER” = de terugspeelbal 
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Balbezit tegenstander 
- Verdediging aansturen 
- Coachtermen: “LOS” en “JIJ” 
 
Jeugdkeepers 14-16 jaar 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het veel bewegen met en zonder bal. Het veelal 
werken aan de techniektraining en het onderhouden van de basistechniek moet nu worden 
gecombineerd met het 
conditionele aspect. Ook wordt nu de ploegentactiek en de taak binnen van de keeper 
bespreekbaar. 
 
Techniek 
Verdedigend zonder bal 
-  Uitgangshouding 
-  Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (sprinten, draaien, keren) 
-  Schijnbewegingen met het lichaam 
-  Springen (1 - en 2-benige afzet, van stand of een aanloop van 1 of meer passen) 
Verdedigend met bal 
-  Oprapen 
-  Onderhands vangen 
-  Blokkeren met buik/borst 
-  Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander 
-  Vallen 
-  Duiken 
-  Tippen 
-  Uitwerpen 
-  Trappen/passen buiten de 16-meter 
Opbouwend /aanvallend 
-  Trap uit de handen; volley en dropkick 
-  Werpen; rollen, slingerworp, strekworp 
-  Doeltrap 
 
Tactiek 
Verdedigende situaties 
-  Opstellen en positiespel in en voor het doel 
-  Opstellen en positiespel bij diepteballen en ballen van de zijkant 
-  Positiespel bij hoekschop, vrije trap en penalty 
Opbouwend 
-  Spelhervattingen 
-  Voortzetting na het in balbezit komen 
-  Verwerken terugspeelbal 
 
Coachen en organiseren 
Balbezit eigen team 
-  Van het doel af opstellen 
-  Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen 
-  Coachtermen : “TIJD”, “WEG” , “NIET TERUG” en “VOORUIT” 
-  “HIER” = de terugspeelbal 
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Balbezit tegenstander 
-  Verdediging aansturen 
-  Coachtermen: “LOS” en “JIJ” 
 
Jeugdkeepers 17-19 jaar 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het automatiseren van alle vaardigheden die van 12-
16 jaar zijn aangeleerd. De trainingen worden in een hoger tempo uitgevoerd en worden 
zowel zonder als met druk van tegenstanders en medespelers ingepast. De rol van de 
keeperstrainer is in deze fase van groot belang om de overgang van de Junioren naar de 
Senioren te begeleiden. Alle aspecten die voor, tijdens en na de wedstrijd van belang zijn, 
moeten worden doorgenomen. Het is voor de keeper ook van belang dat hij meedoet aan 
positiespellen tijdens de eigen teamtrainingen. 
 
Coachen en organiseren 
De afspraken die gemaakt zijn bij balbezit eigen team, TIJD, WEG, NIET TERUG, en HIER, 
aanwijzingen tijdens het spel en het organiseren bij spelhervattingen moeten nu continue 
herhaald worden. 
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8.Speelgelegenheid 

Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 1 (5 vs 5) 

Formele principes inzake speelgelegenheid 

Alle spelers wisselen en roteren voortdurend. Hierdoor krijgen alle spelers evenveel 

speelgelegenheid. 

Registratie van speelminuten van alle spelers 

Omdat alle spelers in deze leeftijdscategorie evenveel speelgelegenheid krijgen 

worden de speelminuten niet geregistreerd, maar wel de aanwezigheid op 

wedstrijden en trainingen.( soccer-online programma of standaardformulier) 

Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 2 (8 vs 8) 

Formele principes inzake speelgelegenheid voor veldspelers 

Alle spelers wisselen en roteren voortdurend. Hierdoor krijgen alle spelers evenveel 

speelgelegenheid. 

Formele principes inzake speelgelegenheid voor keepers. 

Indien er een vaste keeper is, zal deze meestal de volledige wedstrijd spelen. Zijn er 

meerdere keepers in de ploeg, zal de trainer een beurtrol opmaken en zullen de 

keepers als veldspelers ingeschakeld worden. Op deze manier krijgen ook zij 

voldoende speelminuten. 

Registratie van speelminuten van alle spelers 

Omdat alle spelers in deze leeftijdscategorie evenveel speelgelegenheid krijgen 

worden de speelminuten niet geregistreerd, maar wel de aanwezigheid op 

wedstrijden en trainingen.( soccer-online programma of standaardformulier) 

Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 3 (11 vs 11 t.e.m. U17) 

Formele principes inzake speelgelegenheid voor veldspelers 

Alle spelers krijgen minstens 50% speelgelegenheid van de totale speeltijd. 

Formele principes inzake speelgelegenheid voor keepers 

Vaste keeper zal normaal de volledige wedstrijd spelen. Bij meerdere keepers per 

ploeg zal de trainer een beurtrol opmaken. De 2de keeper zal nog steeds als 

veldspeler ingeschakeld kunnen worden, zodat hij ook voldoende speelgelegenheid 

krijgt. 

De registratie van speelminuten van alle spelers 

Deze registratie gebeurt via het soccer-online programma of op het 

standaardformulier. 
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Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 4 (11 vs 11 U21) 

Als streefdoel stellen we, dat iedere op de wedstrijd uitgenodigde speler de helft van de 
wedstrijd speelgelegenheid krijgt, tenzij er inbreuken werden vastgesteld (bv te laat komen, 
flagrante overtredingen en of onsportief gedrag van speler of ouder, …). 
  
Wie zijn identiteitskaart vergeten heeft, kan niet spelen !! 
  
Met het oog op selecteren richting nationale reserven kan de trainer beslissen af te 
stappen van het principe iedereen minstens de helft van de “wedstrijd” speelgelegenheid 
te geven. Twintig minuten (20’) zal echter het minimum streefdoel moeten blijven. 
 
Spelers van een andere categorie (U17) die met de U21 meedoen krijgen ook minstens 
twintig minuten (20’) speelgelegenheid rekening houdend met hun selectie daags na de 
wedstrijd van de U21. Dienen zij niet mee te doen met hun categorie (U17) dan spelen zij 
de helft van de wedstrijd. 
  
Het aantal speelminuten wordt bijgehouden op het daarvoor voorziene aanwezigheidsblad. 
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9. Wat te doen bij sportongevallen 

Sportongeval – Verzekering 

 
Algemene Principes  
Spelers (die hun lidgeld hebben betaald) en vrijwilligers (opgenomen in de lijst van effectieve 
leden) aangesloten bij KVVV zijn via de KBVB verzekerd voor lichamelijke letsels en schade 
veroorzaakt aan derden.  
De verzekering :  

 Kostprijs : inbegrepen in lidgeld  

 Betaalt enkel voor kwetsuren die normaal uit voetbalactiviteiten voortkomen.  

 Zal volgens de modaliteiten voorzien in het reglement tegemoetkomen in het 
verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten enerzijds, 
en de tussenkomst van het ziekenfonds anderzijds, met aftrek van € 10,70 voor 
administratiekosten KBVB. Dit betekent bv. dat voor de hospitalisatiekosten de opleg 
voor een eenpersoonskamer en de eventuele meerprijs die de artsen voor hun 
prestaties vragen niet worden terugbetaald.  

Belangrijk om weten is dat de verzekering tussenkomt in kosten voor kine- en fysiotherapie 
indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en FSF hiervoor zijn toestemming geeft 
en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.  
 
Procedure  
 
1. Aangifte van ongeval.  
 
Vraag een aangiftedossier bij je ploegafgevaardigde. Een aangiftedossier bestaat uit 3 
documenten :  
a. Informatie over tegemoetkomingen  

b. Inlichtingenformulier speler  

c. Aangifteformulier (voor- en achterzijde) 
 
Invullen door geneesheer van de rubriek Medisch Getuigschrift (keerzijde aangifteformulier)  
 
Belangrijk :  
– Indien kiné noodzakelijk is, let erop dat punt 4 van aangifte door geneesheer wordt 
ingevuld.  
   Er wordt geen kiné terugbetaald indien hiervoor geen voorafgaandelijke toestemming is     
   gegeven.  
- KLEEFBRIEFJE ZIEKENFONDS AANBRENGEN OP VOORZIJDE AANGIFTEFORMULIER  
- Ouder of speler hoeft verder niets in te vullen op deze formulieren.  
 
Vul EXTRA inlichtingsformulier speler volledig in.  
Duidt daarbij aan wanneer (wedstrijd, training) en waar (thuiswedstrijd, verplaatsing, welke 
ploeg/wedstrijd) het ongeval gebeurde en geef een bondige beschrijving.  
Ook op dit formulier een kleefbriefje ziekenfonds kleven. 
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Bezorg alle documenten TIJDIG aan de verantwoordelijke.  

(Wim Verdonck, Hoek 34 bus 301 te 2310 Rijkevorsel. Telnr: 0486/51 30 94 

                              Email-adres: wimverdonck456@hotmail.com) 

 
De verantwoordelijke stuurt aangiftes door naar KBVB. 
  
 
2. Tijdens de “Ziekteperiode”  
 

 De KBVB stuurt een ontvangstbewijs naar de club. Het luik “Geneeskundig 
getuigschrift van herstel en werkhervatting” wordt aan de speler overgemaakt.  

 Tijdens de ziekteperiode moet speler zijn dokterskosten, apotheekkosten, 
ziekenhuiskosten ed. bij zijn mutualiteit indienen. Bij de mutualiteit moet een 
gedetailleerde staat van onkosten gevraagd worden. In de praktijk volstaan de 
originele terugbetalingsoverzichten zoals die door de meeste mutualiteiten 
automatisch opgemaakt worden. Op deze overzichten moet duidelijk aangeduid 
worden welke kosten betrekking hebben op het ongeval. Bewaar ook de facturen van 
de ziekenhuiskosten.  

 

 Als de speler kiné moet volgen, moet daarvoor toestemming gegeven worden door 
KBVB opdat de kosten worden terugbetaald. In de praktijk zal de behandelende 
geneesheer reeds bij de ongevalaangifte aanduiden of dit nodig is. De KBVB zal dan 
een goedkeuring geven over het aantal beurten en de datum vanaf wanneer de 
toelating gegeven wordt. Indien de geneesheer geen kiné heeft voorzien en dit 
achteraf toch nodig blijkt, moet bij de geneesheer een medische verklaring gevraagd 
worden.  

 Het is belangrijk dat de behandelende kinesist de datum(s) vanaf wanneer kine is 
toegestaan ook als dusdanig op zijn prestatielijst invult (ook al is de behandeling in de 
praktijk vroeger gestart). Elke kiné beurt na het hervatten van het voetballen zal niet 
terugbetaald worden.  

 
 
3. Genezingsverklaring  
 

 De ontvangen formulieren “Genezingsverklaring KBVB” moeten door een 
geneesheer ingevuld worden met aanduiding van de datum van genezingverklaring 
en/of datum waarop het voetballen mag hervat worden. Deze formulieren moeten 
aan de verantwoordelijke verzekeringsaangifte bezorgd worden.  

 
 
4. Terugbetaling  
 

 Verantwoordelijke, Wim Verdonck, zal de gedetailleerde staat van onkosten en de 
genezingsverklaring naar KBVB opsturen.  

 KBVB stuurt kwijtschrift naar de club met detail van de tegemoetkoming.  
Tegemoetkoming wordt doorgestort aan de speler.  

 
 
 

mailto:wimverdonck456@hotmail.com
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Opmerkingen  

 Bij een langdurige kwetsuur kan een tussentijdse staat van onkosten opgestuurd 
worden naar KBVB voor terugbetaling.  

 Herbegin niet te voetballen voor alle behandelingen zijn gestopt en je getuigschrift 
van genezing is teruggestuurd. Er zal immers geen terugbetaling meer gebeuren 
door de verzekering voor medische kosten na die datum  

 Contacteer in geval van twijfel uw trainer, afgevaardigde of Wim Verdonck.  
 

Nuttige telefoonnummers  

 
Clubdokters:  
Dr. Hendrickx Kris, Emiel Van Roeystraat 4 te 2310 Rijkevorsel. tel: 03 314 74 50.  
Dr. Govaerts Marc, Emiel Van Roeystraat 4 te 2310 Rijkevorsel. tel: 03 314 74 50.  
 
Kinesisten:  
Goris Eric, P. Wabbeslaan 26 te 2960 Sint Lenaarts, Brecht. 03/313 98 93.  
Goris Jill, P. Wabbeslaan 26 te 2960 Sint Lenaarts, Brecht. 03/313 98 93.  
Bogaerts Ann, Sint Lenaartsesteenweg 51 te 2310 Rijkevosel. 03/314 95 47. 
 
 
Spoeddiensten:  
AZ Sint Jozef, Stwg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout. 014/44 41 11.  
St. Elisabethziekenhuis, Rubensstraat 166 te 2300 Turnhout. 014/40 60 11.  
AZ Sint Jozef Malle, Oude Liersebaan te Sint Antonius-Zoersel. 03/380 20 80.  
 
Apothekers:  
De Volksmacht, Hoek 16 te 2310 Rijkevorsel. 03/314 62 25.  
Lieckens W., Dorp 24 te 2310 Rijkevorsel. 03/314 60 38.  
 

Defibrillator 

 
De defibrillator (AED) staat in het lokaal van de receptie.  
(receptie bevindt zich bij het buitengaan eerste deur rechts) 
 
Verbandkoffer 

 
1 verbandkoffer bevindt zich in de kantine (thv scorebord jeugd achter de toog). 
1 verbandkoffer bevindt zich in de gang ter hoogte van het secretariaat. 
 
Draagberrie 

 
1 draagberrie bevindt zich in de gang van de jeugdkleedkamers (thv kleedkamer 5) 
1 draagberrie bevindt zich in de kantine (thv de kasten) 
 
Spalken 

 
Spalken bevinden zich in de gang ter hoogte van het secretariaat (in de kast). 
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10.Taakomschrijving jeugdtrainer 

A. Aanpak 

De spelers gemotiveerd houden is de grote uitdaging voor de jeugdtrainer. Het ganse 
seizoen moet er gezocht worden naar een manier om de spelers steeds opnieuw te 
prikkelen. 

-Leer iedere speler goed kennen door hem goed te observeren tijdens training en wedstrijd. 

Maak er een gewoonte van om regelmatig eens een speler apart te nemen die een mindere 
periode meemaakt. 

- Reageer niet op een moment dat je woede of ergernis voelt. Onthoud het en gebruik het 
later positief op een moment dat je rustig bent. Wedstrijdbespreking kan best gebeuren op 
een volgende training. 

- Wees altijd positief, opbouwen in coaching ipv de speler de grond in te boren. 

- Houd de coaching tijdens de wedstrijd zo beperkt mogelijk. Laat de spelers zelf beslissingen 
nemen. Laat je enkel horen wanneer iets echt goed of minder goed is.  

- Wees als trainer een voorbeeld voor de groep. Doe dus zelf niet wat een speler ook niet 
mag. (respect tegenover scheidsrechter, tegenstrever) 

 

B. Trainingen 

- Is tijdig aanwezig voor de training. Minimum 20 minuten.  

- Hij/Zij is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers. Dit vereist een goede 
voorbereiding van de trainingen. Opbouw van de training bestaat uit een goede opwarming, 
oefeningen met voldoende aandacht voor de wedstrijdvormen en een cooling down. 

- Hij/Zij maakt telkens een training op (volgens de strategie van de club). 

- Hij/Zij alleen geeft de richtlijnen tijdens de trainingen. 

- Zorgt na de training samen met de spelers voor het terugplaatsen van het materiaal en de 
doelen. Het materiaalkot is verboden terrein voor de spelers. 

- Zorgt er voor dat de kleedkamer na de training netjes wordt achtergelaten. Geen lege 
flessen of bekertjes op de grond. Lichten uit en deur op slot. Moet ook op de club blijven tot 
de laatste speler uit de kleedkamer is. 

- Spelers tijdig verwittigen wanneer een training wordt afgelast. 

- Hij verwittigt de jeugdcoördinator wanneer hij zelf niet op de training aanwezig kan zijn. 
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C. Wedstrijden 

- Is zeker tijdig aanwezig op het afgesproken uur. 

- Hij/Zij is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploegen. 

- Hij/Zij maakt telkens een wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdevaluatie. 

- Hij/Zij alleen geeft de onderrichtingen tijdens de wedstrijden. Behalve bij duiveltjes en 
preminiemen waar ook de afgevaardigde onderrichtingen kan geven. 

- Spelers tijdig verwittigen van afgelasting van de wedstrijden 

- Is samen met de afgevaardigde verantwoordelijk voor het meenemen en terugbrengen van 
de kledij en het materiaal bij spelen zowel thuis als op verplaatsing. 

- Samen met de afgevaardigde er voor zorgen dat iedereen in het bezit is van zijn 
identiteitskaart. (vanaf U13) 

- Hij verwittigt de jeugdcoördinator wanneer hij zelf niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd. 

 

D. Opvolging en evaluatie 

- Melden van eventuele problemen met spelers aan de jeugdcoördinator. 

- Is zoveel mogelijk aanwezig op de jeugdvergaderingen. 

- Is verantwoordelijk voor het invullen van het evaluatieformulier voor elke speler. 

- Is verantwoordelijk voor het bijhouden van speelminuten en aanwezigheden op trainingen. 

- Bespreekt de evaluatie met de ouders tijdens het oudercontact. 
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11.Taakomschrijving afgevaardigde 

- Ontvangen van de bezoekers en toewijzen kleedkamer. 

- Drankje aanbieden aan de afgevaardigde van de bezoekers bij invullen scheidsrechterblad. 

- Water voorzien voor eigen spelers en bezoekers. 

- Ontvangen van scheidsrechter en toewijzen kleedkamer. 

- Aanbieden van drankje aan de scheidsrechter voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de 
wedstrijd. 

- Scheidsrechter betalen. 

- Ophalen van identiteitskaarten (indien van toepassing), invullen van scheidsrechtersblad 
via PC en versturen. 

- Overhandigen van wedstrijdbal aan de scheidsrechter. 

- Afhalen van identiteitskaarten bij scheidsrechter, aanwezig zijn wanneer de scheidsrechter 
het scheidsrechtersblad na de wedstrijd invult. Eerst goed alles nazien vooraleer de 
scheidsrechter het wedstrijdblad verstuurd, zeker de uitslag van de wedstrijd.  

- Zelf een voorbeeld zijn naar fair-play, beleefdheid en respect naar de scheidsrechter. 

- Kleedkamers afsluiten tijdens de wedstrijd. 

- Terug bezorgen van de identiteitskaarten aan de spelers. 

- U geeft geen tactische aanwijzing tijdens de wedstrijd, behalve bij U6 tem U11 wordt dit 
minimaal toegestaan. Aanwijzingen geven is de taak van de trainer. 

- Scheidsrechter opvangen na de wedstrijd.  
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12. Taakomschrijving TVJO, Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleiding 

A. Vereisten: 

- Minimum UEFA-B diploma ( + attest TVJO opleiding ) 

- Sporttechnisch inzicht 

- Leidinggevende capaciteiten 

- Organisatorisch vermogen 

- Communicatief tov. trainers, spelers, bestuursleden, ouders 

- Goed contact met sportieve commissie van 1e elftal 

B. Sportief / Opleidingsplan: 

- Formuleert de voetbal en opleidingsvisie, is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de 
verspreiding ervan en de implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en ondersteund 
hij/zij zijn/haar medewerkers. 

- Helpt het strategisch plan, de missie en de visie opstellen. 

- Is verantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de 
jeugdopleiding. 

- Zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling. 

- Stelt samen met de JC’en de trainers aan, zowel voor de ploegen als voor specifieke 
disciplines. 

- Woon regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van 
het leerplan. 

- Medeverantwoordelijk voor het organiseren van tornooien binnen de club. 

- Evalueert op het einde van het seizoen met de JC’en de trainers. 

- Stimuleert de trainers tot het volgen van opleidingen en bijscholingen. 

- TVJO leidt de vergaderingen en bepaalt de agendapunten. 

- Organiseert samen met de JC’en de trainersvergaderingen. 

- Organiseert samen met de JC’en de evaluatiemomenten tijdens en na het seizoen. 

- Geeft leiding aan zijn medewerkers en streeft ernaar om met een gemotiveerd team de 
vooropgestelde doelstellingen te realiseren. 

- Neemt de eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van de spelerskernen. 
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- Stelt in samenspraak met de planningsverantwoordelijke, JC’en en trainers een 
jaarplanning op. ( wedstrijden, tornooien, trainingen..) 

- Stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten. 

C. Communicatie: 

- Woont vergaderingen bij mbt. de jeugdopleiding ( KBVB, VFV…) 

- Onderhoud contacten met JC’en en medewerkers en voert discussies die bijdragen tot een 
gunstig klimaat binnen de vereniging. 

- Zorgt voor interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers enerzijds ( 
trainersvergaderingen ) en legt anderzijds verantwoording af aan het jeugdbestuur, waar hij 
ook deel van uitmaakt. 

- Treed op als gespreks- en discussiepartner binnen het sportieve management van de 
vereniging. 

D. Besluit: 

- De TVJO leidt de sportieve jeugdopleiding en is vooral, voor alle geledingen binnen de 
vereniging een aanspreekpunt. 

- De TVJO is ook het aanspreekpunt voor externe instanties die een belangrijke invloed 
hebben op de ontwikkeling van de jeugdspelers: school, KBVB, andere verenigingen,…. 

- De TVJO zorgt voor een positief imago, het handhaven en verder ontwikkelen van de 
jeugdopleiding. 
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13.Taakomschrijving jeugdcoördinator 

- Medeverantwoordelijk voor het toekennen van een ploeg aan de jeugdtrainers. 

- Indelen van de spelers in ploegen samen met de trainers. ( in overleg met TVJO ) 

- Regelmatig organiseren van vergaderingen met jeugdtrainers, in samenspraak met TVJO. 

- Toezien op het goed functioneren van de jeugdtrainers en op de uitoefening van hun taken. 

- Toezien op de naleving van de gedragsregels door jeugdspelers, zoals beschreven in het 
intern reglement. 

- Het jeugdbestuur en TVJO, adviseren over technische aangelegenheden. 

- Advies geven aan het jeugdbestuur en TVJO, over ernstige bestraffing of bijzondere 
beloning van spelers.  

- Jeugdtrainers stimuleren tot het volgen van opleidingen en bijscholingen en hierbij 
financieel en organisatorisch ondersteunen. 

- Contact met de ouders van jeugdleden onderhouden en de jeugdtrainers daar eveneens 
toe stimuleren. 

- Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden van de jeugdploegen binnen zijn 
leeftijdscategorie. Waardoor de JC zicht heeft op de naleving van het leerplan. Zo heeft de JC 
ook zicht op de interne scouting en kan de evolutie bij de jeugdspelers waargenomen 
worden. 

- De jeugdbegeleiders ondersteunen om hen technisch, tactisch, fysisch en ook mentaal op 
een hoger niveau te krijgen. 

- Aanspreekpunt zijn vanuit de sportfederatie voor selectietrainingen. 
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14. Taakomschrijving scoutingsverantwoordelijke 

- De verantwoordelijke van de cel scouting is eindverantwoordelijk voor de totale 

jeugdscouting. 

- Organiseert activiteiten die noodzakelijk zijn om talent te laten instromen. 

- Krijgt een totaal overzicht op de sportieve kwaliteit van onze kernen. 

- Is het uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. 

- Werkt enthousiast en motiverend. 

- Is overtuigd van de goede opleiding van onze club en kan mensen overtuigen. 

- Heeft de supervisie over de verantwoordelijke scoutingsopdrachten. 

- Stuurt en evalueert de scout en zijn opdrachten. 

- Heeft actieve rol wat betreft ontdekken van talent en rapporteert dit talent aan sportieve 
cel. 

- Verzorgt de PR van de club naar alle betrokkenen bij de club. In dat opzicht is respect en 
beleefdheid essentieel in zijn functioneren.  

- Verzorgt de externe PR van de club via zijn optreden als verantwoordelijke. 

- Regelmatig rapporteren aan sportieve cel. 

Talentscout ( specifiek ) 

- Inzicht en ervaring in het voetbal. 

- Inzicht hebben in hoe kinderen voetballen, het beleven en wat willen ze ermee. 

- Richt zich specifiek op ontwikkelingsfase 3 ( 11v11 ), zowel intern als extern, mbt. 

doorstroming beloften en eerste elftal. 

In de praktijk komt het scouten neer op het kijken naar hoe spelers voetbalsituaties 
oplossen. 

- Welke kwaliteiten laten spelers zien, welk talent hebben ze om voetbalsituaties op te 

lossen. 

- Welk vermogen hebben spelers om een zo groot mogelijke positieve bijdrage te 

leveren aan het willen winnen van een wedstrijd. 

- Kunnen spelers voetbalproblemen oplossen binnen een bepaalde taak, behorend bij 

de positie die gespeeld wordt. 
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15. Taakomschrijving ombudsman 

- Is bemiddelaar en heeft neutrale positie binnen de club. 

- Bemiddelt tussen medewerkers, spelers, ouders, trainers en coördinatoren. 

- Luistert naar alle betrokken partijen. 

- Tracht gezamenlijk een consensus te bereiken. 

- Spreekt geen oordeel uit, maar probeert de communicatie te herstellen. 

 

 

16.Taakomschrijving EHBO coördinator 

- heeft de kennis en de vaardigheid om eerste hulp te kunnen verlenen. 

- is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende EHBO voorzieningen. 

- heeft als taak om bij een ongeval of een noodsituatie de hulpverlening te organiseren en op 
gang te brengen. 

- Indien nodig zal hij andere hulpverleningsorganisaties inschakelen zoals politie, brandweer 
of ambulancediensten. 

- zorgt voor een bijgewerkte telefoonlijst met de belangrijkste alarmnummers en namen van 
contactpersonen zoals dokter, kinesitherapeut, ziekenhuis,… 
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17.Taakomschrijving jeugdvoorzitter 

- aanspreekpunt voor het melden van nieuwe jeugdleden. 

- organiseert inschrijvingsavonden. 

- is actief naar het aanwerven van vrijwilligers & trainers & afgevaardigden en maakt alle 
lidkaartjes aan. 

- beheren van het ledenbestand. 

- is voorzitter van de jeugdbestuursvergaderingen. 

- is in nauw overleg met de coördinatoren. 

- probeert aanwezig te zijn bij de jeugdtrainerbijeenkomsten die georganiseerd worden door 
de TVJO/coördinatoren. 

- vertegenwoordiger van de jeugd in het hoofdbestuur (raad van bestuur). 

- vertegenwoordiger van de jeugd bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

- stelt het trainingsschema op (tijdstip & trainingsvelden & kleedkamers). 

- verzorgt de maandelijkse vergoedingen van de jeugdtrainers & coördinatoren. 

- bespreekt samen met coördinatoren, trainers, secretaris & andere leden van het 
jeugdbestuur eventuele aankopen en legt deze voor aan het hoofdbestuur. 

- stelt het schema op van de voorbereidingswedstrijden bij aanvang van het nieuwe seizoen. 

- regelt, in samenwerking met coördinatoren, vriendschappelijke wedstrijden. 

- neemt deel aan de samenstelling en indeling van de jeugdploegen. 

- is samen met de coördinatoren de contactpersoon naar de ouders en spelers. 

- organiseert samen met de activiteitencommissie alle nevenactiviteiten. 

- is eindverantwoordelijke voor het beleid van de jeugd. 

- ziet toe op de naleving van het beleidsplan van KFC Zwarte Leeuw. 
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18. Organogram jeugdwerking 
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19. Info jeugdwerking 
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20. Organogram raad van bestuur 
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21. Commissies 
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22. Seniors 
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23. Overzicht trainingen: MaDiWo 2016-2017 
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Vervolg overzicht trainingen: DoVr 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeugdbeleidsplan KFC Zwarte Leeuw Pagina 50 
 

24. Accommodatie 

De terreinen van KFC Zwarte Leeuw zijn gelegen aan Kruispad 3 te 2310 Rijkevorsel. 
Telefoonnummer van het secretariaat is 03 314 59 17. 
Het complex omvat onder andere: 
   3 jeugdterreinen 
   1 verlicht terrein voor jeugd en eerste elftal 
   2 verlichte trainingsvelden 
   8 kleedkamer (1-6 en A-B) 
   3 kleedkamers voor scheidsrechters. 
   De PC voor het invullen van de wedstrijdbladeren bevindt zich in het jeugdsecretariaat. 
 

 


