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Missie en visie

• Iedereen een degelijke kwalitatieve opleiding aan te 
bieden in een plezante ontspannen sfeer met steeds 
wederzijds respect.

• Verzorgd, opbouwend, aanvallend voetbal 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.



Hoe gaan we dit aanpakken ?

• Jaarplan op basis van trainingsdoelstellingen (technisch, 
tactisch, beweging) per maand.

• tweemaandelijkse trainersvergaderingen om :
- sportieve zaken te bespreken
- goede samenwerking over de ploegen/clubs heen te krijgen
- spelersontwikkeling met mekaar te overleggen

• Aanwezigheid van jeugdcoördinator tijdens de 
trainingen/wedstrijden om trainers te ondersteunen.



Hoe gaan we dit aanpakken ?

• Spelers trainen 3x/week. En spelen elk weekend 
minstens 1 match.

U14: maandag woensdag en vrijdag 

U15: maandag woensdag en vrijdag

U16: dinsdag woensdag en vrijdag

U17: Dinsdag woensdag en vrijdag

• Trainings- en wedstrijdmentaliteit en aanwezigheid die 
worden genoteerd op maandoverzicht en ingeleverd bij 
betreffende JC.



Team van trainers
Bovenbouw

• IPU14: Niels Roijakkers
• IPU15: Danny Laarmans
• IPU16: Chris Philippe
• IPU17: Patrick Rooyakkers
• IPU19: Jochen Vrolix



Aandachtspunten

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

• Spelers laten minstens 12 uur voor de wedstrijd en 
minstens 2 uur voor de trainingweek weten als ze afwezig 
zullen zijn.

• Wanneer geen wedstrijduitnodiging voor een wedstrijd?
• Een speler die reeds meerdere malen niet heeft 

verwittigd (afwezigheid) of niet getraind.
• Wegens disciplinaire redenen (in overleg met JC)



Aandachtspunten

• Bij het niet kunnen spelen van een wedstrijd d.m.v. 
kwetsuur of niet selectie: Verplichte aanwezigheid bij 
thuiswedstrijden

• Elke speler die geselecteerd wordt voor een wedstrijd 
speelt minimaal 50%. Je dient wel tijdig aanwezig te zijn 
bij matchen/trainingen.

• Resultaat is ondergeschikt aan opleiding, we WILLEN
winnen maar steeds vertrekkende vanuit aanvallend en 
positief voetbal.



Aandachtspunten



Evaluaties / testing

• Trainers maken van elke wedstrijd een evaluatie die    
door de JC wekelijks wordt doorgenomen.

• Twee 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 andere clubs pas toegestaan vanaf JANUARI 
2019 en mits goedkeuring van de JC (document).



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

http://www.bvvjeugd.be/


Afspraken trainingen 
voorbereiding

• Start van de trainingen:
Voor elke categorie normaal gezien vanaf woensdag 1 augustus
• Proberen vaste terrein- en kleedkamerindeling vanaf de start.
• Gelieve verlof na de vergadering door te geven aan de trainers



Vragen ?


