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Onze missie 

• Iedereen een degelijke kwalitatieve opleiding aan te bieden in 

een plezante ontspannen sfeer met steeds wederzijds 

respect.

• Verzorgd aanvallend voetbal opbouwend vanaf de doelman.

• Opleiding STEEDS boven resultaat, maar wel WILLEN 

WINNEN (zowel op training als wedstrijd).

• Naast sportieve ook zeer belangrijke sociale en opvoedende 

taak als trainer/afgevaardigde.

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?searchfor=respect&cb=HJ&p2=^HJ^xdm255^S05926^be&n=77DE8857&qid=e76579feee0546f3935013841be7ebd7&ptb=237B2988-9D1F-4001-981D-8F641775BB06&ct=PI&si=CJ_9sqec0rcCFYRP3god2wsAEA&pg=AJimage&action=pick&pn=4&ss=sub&st=hp&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEVc2533niARpJWOH4if+ifu0ZJechf2+gbrMXhgxCjRw51bUe8pcFf6ndVSq39tBXQ==&ord=63&
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Hoe gaan we dit aanpakken ?

• Spelers trainen 3x/week met carroussel training op woensdag:         

Senseball, techniek, loopcoördinatie en oefening v.d. maand.

• Keepertraining (Tom Pennemans) zal doorgaan op woensdag: 

IPU10/11 : 17u45-18u45        - IPU12/13 : 18u45-19u45

• Andere trainingen steeds d.m.v. wedstrijd- en tussenvormen 

met ”freeze” momenten en juiste coaching.

• Trainingsmentaliteit en aanwezigheid die worden genoteerd 

op maandoverzicht en ingeleverd bij betreffende JC.

• Wedstrijdobservaties en verslag worden wekelijks door de 

trainers aan de JC bezorgd.



Hoe gaan we dit aanpakken ?

• Jaarplan op basis van de opleidingsvisie van de KBVB 

(technisch, tactisch, fysisch en mentaal) per 14 dagen.

• Daarna 1 vrije week voor eigen thema’s van de coach om 

werkpunten team specifiek aan te pakken.

• 6-wekelijkse trainersvergaderingen om :

- alle coaches te aligneren en sportieve zaken te bespreken

- goede samenwerking over de ploegen heen te krijgen

- spelersontwikkeling met mekaar te overleggen

• Aanwezigheid van jeugd coördinator tijdens de 

trainingen/wedstrijden om trainers te ondersteunen.

Teamtactics.png


Team van trainers

U10 : Ivan Driesen, 

…

U11 :  Jaouad El Yazidi, 

Bjorn Gielen

Kurt Coninx

U12 : Christophe Reyners

U13 : Jan Hensen

Marc Piron



Sportieve afspraken

• Samenstelling van de ploegen

- Spelers worden verdeeld in 4 groepen die iedere 4 weken opnieuw met   

elkaar worden gemixt. Vb.   A+B en C+D  ;  A+C en B+D  ;  ….

- Ploegen worden door de trainers evenredig verdeeld einde augustus.

• Wanneer wel een wedstrijduitnodiging voor een wedstrijd?

- Spelers die elke training hebben meegedaan.

- Spelers die 1 of 2 trainingen hebben meegedaan en verwittigd hebben.

- Spelers die schoolse activiteiten hadden en niet konden komen trainen.

• Wanneer geen wedstrijduitnodiging voor een wedstrijd?

- Een speler die de hele week gekwetst of ziek is geweest.

- Een speler die reeds meerdere malen niet heeft verwittigd.

- Wegens disciplinaire redenen (in overleg met JC)



Sportieve afspraken

• Elke speler die geselecteerd wordt voor een wedstrijd speelt 

minimaal 60%.

• Afspraken rond doorschuiven van spelers :

1) Wisselwerking U11 (19 spelers) en U12 (23 spelers)

U12 leent elke week 1 speler uit aan de GU12 d.m.v beurtrol.

2) U13 zeer grote groep (25 spelers) : beurtrol, ieder 1 niet selectie.

3) Normale doorschuivingen omwille van spelers tekorten (ziekte, blessure)

- steeds in overleg met de JC en de trainers.

- coach die de speler doorschuift geeft steeds zijn beste speler.

- coach die de speler vraagt laat de speler starten op zijn favoriete 

positie.

-



Aandachtspunten

• Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn in de kleedkamer       
(10min voor aanvang training, 60min voor wedstrijd)

• Het is niet de taak van de trainers om de ouders/spelers op te 

bellen in geval van afwezigheid training/wedstrijd.

• Spelers geven steeds alle trainers / afgevaardigden een hand.

• Resultaat is ondergeschikt aan opleiding, we willen winnen maar 

steeds vertrekkende vanuit positieve voetbal ideeën en 

aanpassingen van verschillende veldposities die worden gevraagd 

van onze spelers.

• Bij het niet kunnen spelen d.m.v. een                                    

kwetsuur is het leuk dat een speler zijn ploeg                                      

komt aanmoedigen tijdens de match !



Aandachtspunten



Aanpak: game based en     

holistisch geïntegreerd      

• Bij het aanleren van vaardigheden via geïsoleerde vormen is het 

mogelijk dat de spelers dit niet herkennen of kunnen vertalen naar 

een wedstrijd toe.

• Alles vertrekt daarom vanuit de wedstrijdvormen, spelers moeten 

geleerd worden de spelsituatie baas te zijn. 

• Hiervoor integreren we teamtactics en basics die in elke 

trainingsvorm worden gebruikt om de spelers op te leiden.   



Aanpak: game based en 

holistisch geïntegreerd        

• Tweede doel van onze opleiding is spelers op te leiden met een 

hogere technisch-tactisch en fysieke handelingssnelheid.

• Als club opteren we voor een simultane ontwikkeling van technische 

en tactische vaardigheden in combinatie met de ontwikkelingen van 

de CLUSK eigenschappen van de speler. 



Evaluaties / testing

• Trainers maken van elke wedstrijd een evaluatie die door       

de JC wekelijks wordt doorgenomen.

• Twee formele momenten per seizoen tussen ouders en  

trainers met gestandaardiseerd evaluatiedocument om de 

goede punten en werkpunten samen te bespreken.

• In geval van vragen/opmerkingen hieromtrent wenden tot de 

JC die volledig op de hoogte is en niet tot de trainers !

• Testen bij elite clubs altijd toegestaan (mits document)            

Niet elite clubs pas toegestaan vanaf JANUARI 2019 en      

mits goedkeuring van de JC (document).

file:///C:/Users/Patrick/Documents/voorbeeld aanwezigheid.docx


Afspraken trainingen 

voorbereiding

• Start van de trainingen woensdag 01/08.

• Vaste terrein- en kleedkamerindeling vanaf de competitie.

• Trainingsschema wordt tijdig voor de start van de trainingen 

door de trainers mede gedeeld aan spelers.

• Trainingsuren middenbouw 18u00 – 19u30.

• Gelieve verlof zo spoedig mogelijk door te geven aan de 

trainers om planning te kunnen handhaven. 

Trainingsschema_voorstel_Tim.xlsx
Tabel Voorbereiding seizoen 2018-2019.xlsx


Communicatie

• Mailing binnen de club : 

- administratie : secretariaat@bvvjeugd.be

• Alle informatie over het sportieve nieuws en 

georganiseerde activiteiten binnen de club, maar ook 

afgelaste trainingen, foto’s van de spelers,…

www.bvvjeugd.be

mailto:secretariaat@bvvjeugd.be
http://www.bvvjeugd.be/


Vragen ?


