
Kennismakingmoment (onderbouw PU8-PU9)
Bosmans Tom

J.C. Onderbouw KBVV + J.C. Kaulille FC



Inhoud

• Organisatie
• Missie en visie
• Hoe aanpakken ? 
• Team van trainers
• Aandachtspunten
• Evaluaties / testing
• Communicatie
• Afspraken voorbereiding
• Voorbereidingsschema
• Extra
• Vragen



Organisatie

Jeugdbestuur

ICT/Communicatie
Lies Ceuppens

Sportieve zaken
Rony Vangompel

Coordinator
Tom Bosmans

Trainers

Coordinator 
Luyckx Tim

Trainers

Coordinator
Jochen Vrolix

Trainers

Vrijwilligers
Freddy Gole

Evenementen
Wouter Maesen

Logistiek
Ivo Truyen

Tornooien
Kristof Kesters

Sponsoring 
Jo Vanhoef

Voorzitter
Jo Vanhoef

Secretaris
Eric Hoogewys

Penningmeester
Marijke Boonen



Missie en visie

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

• Verzorgd aanvallend 5vs5 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.



Hoe gaan we dit aanpakken ?

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

• 6wekelijkse 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 jeugdcoördinator tijdens de 
trainingen/wedstrijden om trainers te ondersteunen.



Hoe gaan we dit aanpakken ?

• Elke speler geeft bij aankomst op accommodatie de trainer, afgevaardigde en JC een 
hand.

• Spelers trainen 2x/week en spelen in het weekend minstens 1 wedstrijd
• Trainingsmentaliteit en aanwezigheid die worden genoteerd op maandoverzicht en 

ingeleverd bij betreffende JC.

Samenwerking met Kaulille FC:
• 5 spelers van Kaulille FC vervolledigen kern van PU8 
• PU8 trainen elke donderdag in Kaulille
• PU8 spelen van september tot december matchen in Bocholt en vanaf 

vanaf januari in Kaulille
• Bij spelerstekort: openstaan om KFC te helpen (ook omgekeerd).



Team van trainers + ploegen

• ONDERBOUW
GU6: 1 ploeg
GU7: 1 ploeg
PU8: twee ploegen Sander Cuypers en Guy Cortens
PU9: twee ploegen + GU10: 1 ploeg Jo Soors, Steven Ceyssens en X

• MIDDENBOUW
2 IPU10,  2 IPU11, 2 IPU12, 2 IPU13

• BOVENBOUW
PU14, IPU15, IPU16, IPU17, IPU19



Aandachtspunten

• Iedere speler betaalt zijn lidgeld (300 euro). 

• Als wij merken dat het lidgeld op 1-8 niet betaald is, zullen 
we de speler weigeren om deel te nemen aan de 
trainingen en de matchen.

• Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn in de kleedkamer     
(10 min voor aanvang training, 30 min voor wedstrijd)

• Het is niet de taak van de trainers om de ouders/spelers 
op te bellen in geval van afwezigheid training/wedstrijd.



Aandachtspunten

• Beurtrol:
Er worden subgroepen van 4 à 5 spelers gemaakt. 
De spelers wisselen van groep op het einde van de heenronde. 
De subgroepen verschuiven om de twee weken. 
De U8-spelers die bij de selectie van PU9 horen, spelen enkel matchen bij PU9 en niet bij GU10.

De beurtrol wordt door de trainers en de JC opgesteld voor of na de eerste training. 
Deze beurtrol start in september op. Ervoor is het kijken wie er aan- en afwezig is. 

• Bij het niet kunnen spelen van een wedstrijd d.m.v. kwetsuur, is het leuk dat een 
speler naar zijn ploeg komt kijken tijdens de wedstrijd.

• Elke speler, die geselecteerd wordt voor een wedstrijd, speelt minimaal 60%. Je dient 
dan wel tijdig voor trainingen en matchen aanwezig te zijn…

• Resultaat is ondergeschikt aan opleiding. We willen winnen maar steeds 
vertrekkende vanuit positieve voetbalideeën.



Aandachtspunten



Evaluaties / testing

• Wedstrijdobservatie om de twee weken door de trainers te 
bezorgen aan de JC. 

• De JC houdt op het einde van het seizoen evaluatiegesprekken 
met de ouders.

• 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

• Mailverkeer 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: dinsdag 7-8 om
PU8: 17h45 – 19h
PU9: 18h – 19h15

• Vaste trainingsdagen:
Dinsdag en donderdag op bovenstaande uren

• Vaste terrein- en kleedkamerindeling
• Vanaf 1-11 tot eind maart: trainingen op dinsdag in de 

zaal



Voorbereidingsschema 2018-2019

PU8
Dinsdag 7 augustus 17h45 Training in Bocholt
Donderdag 9 augustus 17h45 Training in Kaulille
Zaterdag 11 augustus 10h30 BVV – Hamont (1ploeg)
Dinsdag 14 augustus AVONDLOOP
Woensdag 15 augustus Tornooi in Elen
Vrijdag 17 augustus Tornooi in Bocholt (2ploegen)
Dinsdag 21 augustus 17h45  Training in Bocholt
Woensdag 22 augustus 18h30 BVV – Meeuwen (1ploeg in Kaulille)
Zaterdag 25 augustus Tornooi in Opglabbeek
Dinsdag 28 augustus 17h45 Training in Bocholt
Donderdag 30 augustus 17h45 Training in Kaulille

Gelieve gegevens en verlof na de vergadering door te geven !!!



Voorbereidingsschema 2018-2019

PU9
Dinsdag 7 augustus 18h00 Training
Donderdag 9 augustus 18h00 Training
Zaterdag 11 augustus 10h30 BVV – Hamont (1ploeg)

Dinsdag 14 augustus AVONDLOOP
Woensdag 15 augustus Tornooi in Maasmechelen (8vs8)
Vrijdag 17 augustus Tornooi in Bocholt (2ploegen)

Zaterdag 18 augustus Happening in Bocholt (U10)
Dinsdag 21 augustus 18h00 Training
Donderdag 23 augustus 18h00 Training
Zaterdag 25 augustus Tornooi in Maasland (2ploegen)

Dinsdag 28 augustus 18h00 Training
Woensdag 29 augustus Oefenmatch voor U10
Donderdag 30 augustus 18h00 Training

Gelieve gegevens en verlof na de vergadering door te geven !!!



Extra

• Kantinedienst
• Privacy van foto’s
• Peterschap van senioren
• Hulp in de club
• Belangrijke data:
28 september 2018: Soccadisco
september 2018: Ploegenvoorstelling
6 oktober 2018: Galabal (Kaulille)
4 december 2018: Vriendjesdag onderbouw
eind december 2018: Kerstfeest + Kersthappening in 

sporthal



Vragen ?


