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1. Onze missie en visie
1.1. Missie
Het is ons doel om zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdwerking te laten
doorstromen naar het eerste elftal. Daarom willen we zoveel mogelijk werken met
gediplomeerde trainers of ervaren trainers. Sedert dit seizoen bieden we provinciaal
voetbal aan. Dit met de intentie om voetbal op maat aan te bieden. Voetbal op maat
betekent voor ons dat alle spelers, ook diegene met minder sportieve ambities of
kwaliteiten, zich thuis voelen in onze club en genieten van een sportieve en kwalitatieve
opleiding. Elke speler kan bij ons rekenen op voldoende speelgelegenheid om zich te
ontwikkelen (d.w.z. minimum 50% van de wedstrijd).
De jeugdwerking van FCE Meetjesland wil jonge voetballers begeleiden en opleiden
op een kindvriendelijke manier. Door het spelen van wedstrijden en het volgen van
trainingen kunnen onze jonge spelers de nodige technische, tactische en mentale
vereisten aanleren, elke speler op zijn niveau en volgens zijn kwaliteiten. Hierbij is het
belangrijk dat alle spelers plezier vinden in het voetbalspel.
In onze volledige opleiding staat de speler centraal.
Naast de sportieve verantwoordelijkheid wil onze club ook zijn opvoedkundige taken niet
uit de weg gaan.
We willen onze leden ook het nodige respect bijbrengen ten aanzien van de
ploegmaats, de tegenstander, de scheidrechter,  Hiervoor worden een aantal
duidelijke afspraken gemaakt omtrent gedrag en houding. Discriminerend of
onwelvoeglijk gedrag zullen niet getolereerd worden. Wij verwachten ook van de
trainers, ouders en supporters dat zij ons hierin steunen door het goede voorbeeld
te geven.
Als sportvereniging willen wij ook alle mensen die bij de club betrokken zijn
verenigen. Niet enkel de wedstrijden en de trainingen zijn belangrijk, ook tijdens
randactiviteiten willen we streven naar een goede sfeer die voor iedereen aangenaam
is.
Goede sociale contacten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze spelers.
Dit geldt ook voor de studies van de spelers. Het is onze betrachtiong om een
gezond evenwicht te vinden tussen studie en voetbal. Gedurende de
examenperiodes zal vanuit de club aan de speler en zijn/haar ouders gevraagd
worden om er op toe te zien dat de balans studies - voetbal in evenwicht blijft.
Onze waarden op een rijtje:
-
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respect
fairplay
vriendschap en teamspirit
plezier
gezonde ambitie
verantwoordelijkheid en discipline
toewijding
verdraagzaamheid en gelijke kansen

Het uiteindelijke doel is om onze jeugd in een aangename sfeer en met respect voor
elkaar op te leiden tot 'volwassen voetballers' waarvan er jaarlijks enkele kunnen
ingepast worden in het eerste elftal van FCE Meetjesland.
Doelstellingen:
-

-

Verdere uitbouw van ons aantal jeugdspelers: voor een inwoner van Eeklo die
voetbal wil spelen, moet het een evidentie zijn om voor FCE Meetjesland te
kiezen.
Elke lichting voorzien van voetbal op maat: provinciaal - gewestelijk.
Jeugdtrainers opleiden en begeleiden + zorgen voor kwalitatief goede trainingen
op alle niveaus
Alle jeugdtrainers stimuleren tot het behalen van de cursus initiator c, eventueel
gevolgd door de cursussen instructeur b en UEFA B.
Doorstroming naar beloften en eerste ploeg verzekeren.
Alle spelers moeten evenveel kansen krijgen om zich te ontwikkelen d.w.z.
iedereen krijgt minimaal 50% speelgelegenheid.
Elke speler moet steeds met plezier voetballen: ‘Fun’ op training en wedstrijden.

1.2. Visie
Op termijn willen we met onze jeugdwerking uitgroeien tot een toonaangevende club
in het Meetjesland. We willen terug aanknopen met het glorierijke verleden toen
jeugdspelers het een eer vonden om voor het voormalige KFC Eeklo te mogen
aantreden. Daarom willen met onze jeugdploegen zowel op provinciaal als op
gewestelijk blijven aantreden.
Bovendien willen we aangeschreven staan als een sportieve club die garant staat
voor verzorgd, offensief voetbal.
Hiervoor is het vereist om te werken vanuit een duidelijk jeugdplan dat regelmatig
geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd wordt.
Doelstellingen op middellange en lange termijn:
-
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Het in stand houden en verder ontwikkelen van de jeugdwerking in zijn totaliteit
Iedere speler laten voetballen op zijn niveau.
Opsplitsing onderbouw – middenbouw – bovenbouw.
Zorgen voor een volwaardig technisch kader: een jeugdcoördinator bij ondermidden- en bovenbouw.
Optimale doorstroming van jeugdspelers naar beloften en eerste elftal.
Zoveel mogelijk trainers stimuleren tot het behalen van de cursus voetbalinitiator
c.
Officiële samenwerkingsverbanden met andere clubs opstarten.
Opstarten van een voetbalschool.
Kunstgrasveld aanleggen.
Medische begeleiding uitbreiden.
Aantal stemgerechtigde leden van de Jeugdopleiding in de Raad van Bestuur
uitbreiden.
Spelers uit de bovenbouw laten kennis maken met periodisering (=
seizoensplanning) om overbelasting bij de spelers te voorkomen.
Individuele trainingsmomenten op woensdagnamiddag organiseren.
Samenwerking met BFC om clinics naar FCE Meetjesland te brengen en met
Sport Vlaanderen als stageplaats voor trainers.

-
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Individuele begeleiding van de trainers en algemene visie op de
tweemaandelijkse trainersvergadering waar we het principe hanteren dat een
demo met beeld- en videofragmenten meer zeggen dan 1000 woorden.

2. Onze voetbalfilosofie
De voetbalfilosofie van onze jeugdwerking is gebaseerd op de voetbalfilosofie uit de
brochure 'De opleidingsvisie van de KBVB'.
Dit betekent niet dat wij deze filosofie blindelings overnemen maar wel dat wij de
voornaamste principes proberen toe te passen. Uiteraard houden we hierbij altijd
rekening met de kwaliteiten van onze jeugdspelers.
2.1. 'Fun & Formation'
Deze beide kernwoorden staan centraal in de vooropgestelde opleiding: onze spelers
trachten te vormen op een plezierige en aangename manier.
2.1.1. Fun:

•
•

Als de speler zich amuseert, zal hij gemotiveerd zijn om te trainen en
wedstrijden te spelen. Bovendien zal hij zich meer openstellen om nieuwe
zaken op te nemen.
Wanneer de speler zich goed voelt, zal hij meer zelfvertrouwen krijgen.
Spelers met een gezonde dosis zelfvertrouwen presteren doorgaans beter
zowel op als naast het voetbalveld.

2.1.2. Formation:

•

•

•
•


7

We willen onze spelers een aantal zaken aanleren op technisch, tactisch en
fysiek vlak. Om dit te realiseren zullen we bepaalde doelstellingen
formuleren én deze regelmatig controleren om na te gaan in hoeverre we
onze doelen bereikt hebben. We opteren ervoor om op een geleidelijke
manier bepaalde zaken aan te leren rekening houdende met de vaardigheden
en de leeftijd van de spelers. We vinden het ook belangrijk dat aangeleerde
zaken op regelmatige basis herhaald worden.  wet van de herhaling
We willen onze jeugdspelers ook leren om respect te hebben voor hun
medespelers, tegenstanders, scheidsrechters,en we promoten een
gezonde levenshouding zonder drank en drugs. Onze spelers moeten
de wil hebben om te winnen, maar ook leren aanvaarden dat ze
verliezen. Fairplay is hierin heel belangrijk.
We leggen de nadruk op basistechniek: passing links en rechts, gerichte
balcontrole, borstcontrole, kaatsen,.
Onze elftallen proberen aanvallend, verzorgd voetbal te brengen.
We spelen om te winnen, niet om niet te verliezen.
Gedurende een aantal wintermaanden is het onze betrachting om indoor te
trainen. Deze indoortrainingen mogen geen kopie zijn van een
outdoortraining maar dienen aangewend te worden om de algemene
coördinatie te verbeteren (multimove).

2.2. Zonevoetbal
2.2.1 Waarom zonevoetbal?
We hebben gekozen voor zonevoetbal als spelconcept. Door het aanleren van
de principes van zonevoetbal worden de spelers gedwongen om het spel te
lezen, de juiste beslissingen te nemen én te spelen in ploegverband. Dit helpt
hen om zich te ontwikkelen tot volwassen, intelligente voetballers. Het
uiteindelijke doel is dat onze spelers zowel in aanvallend als in verdedigend
opzicht verwachtse maar zeker ook onverwachtse wedstrijdsituaties leren
beheersen.

2.2.2. Hoe willen dit aanleren?
Reeds van bij de U10 kunnen we onze spelers bepaalde eenvoudige spelprincipes
bijbrengen die zowel toepasbaar zijn in 8v8 wedstrijden als in 11v11 wedstrijden.
We willen onze spelers meegeven hoe ze zowel bij balbezit als bij balverlies individueel
en collectief moeten handelen.
2.2.3. Voornaamste principes in balverlies

•
•
•
•

De vorming van een defensief blok. De speler dichtst bij de bal doet
pressing en hij krijgt hierbij dekking door de dichtstbijzijnde ploegmaats.
De onderlinge afstanden tussen de spelers mogen niet te groot zijn
(maximum 15 m).
De positie van het blok wordt bepaald door de positie van de bal.
Het blok past zich aan de tegenstander (opstelling hoger of lager in het
veld). De centrumposities moeten goed bezet zijn. Hoe dichter bij het
eigen doel, hoe korter de dekking.
Op welbepaalde momenten (overtalsituatie, bal langs zijlijn, balbezit
zwakke tegenstander, ) wordt er overgegaan tot collectieve pressing.

2.2.4. Voornaamste principes in balbezit

•
•
•
•
•
•
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We houden de speelruimte zo groot mogelijk. We zorgen ervoor dat de
flanken goed bezet zijn.
We zorgen ervoor dat we aanspeelbaar zijn door ons vrij te lopen, door
spelers te laten inschuiven in een hogere linie (vb. verdediger komt op
middenveld).
We geven zo snel mogelijk een nauwkeurige voorwaartse pas.
Diep als het kan, bijhouden als het moet.
We proberen het defensief blok van de tegenstander te ontwijken.
Bij doelkansen proberen we steeds een doelpoging te wagen.
We houden als ploeg rekening met het moment van balverlies.

2.3. Opstelling
Bij de duiveltjes wordt er 5 tegen 5 gespeeld. Hier spelen we in een 'ruitformatie': 1
doelman, 1 centrale verdediger, 2 flankspelers en 1 centrale aanvaller.
Bij U10 tem U13 wordt er 8 tegen 8 gespeeld. Hier spelen we met een 'dubbele
ruitformatie': 1 doelman, 1 centrale verdediger, 2 flankverdedigers, 1 centrale
middenvelder, 2 flankmiddenvelder en 1 centrale aanvaller.
Bij U15 tem U17 wordt er op een volledige terrein gespeeld met 11 tegen 11.
Hier opteren we voor een 1-4-3-3 opstelling: 1 doelman, 4 verdedigers, 3
middenvelders en 3 aanvallers. Op het middenveld kan er gekozen worden voor 2
verdedigende en 1 aanvallende middenvelder of omgekeerd. Vanaf nu krijgt elke
speler zowel in balbezit als in balverlies specifieke opdrachten. Uiteraard dienen we
rekening te houden met sterkte van de eigen ploeg én de sterkte van de
tegenstander. Door de opdrachten voor de spelers licht te wijzigen, kan er meer
verdedigend of meer aanvallend gespeeld worden.

X

X

X

X

X

Opstelling U6 tem U9 : ruitformatie

Opstelling U10 tem U13: dubbele ruitformatie
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opstelling 1 vanaf U15: 4-3-3 formatie (punt driehoek naar achter)

opstelling 2 vanaf U15: 4-3-3 formatie (punt driehoek naar voor)

2.4. Aanvallend voetbal
Het is onze intentie om steeds aanvallend voetbal te brengen. We willen wedstrijden
winnen, we spelen dus niet om 'niet te verliezen'.
Wedstrijden waarin we bewust het grootste deel van de wedstrijd verdedigen maar toch
weten te winnen zijn dus geen geslaagde wedstrijden voor onze jeugdelftallen.
Prestaties zijn echter steeds van ondergeschikt belang. We willen graag winnen, het is
ook leuk om te winnen, maar het moet steeds op een verantwoorde en sportieve manier
gebeuren zonder dat het de ontwikkeling van de voetballertjes in de weg staat.
Plezier is uitermate belangrijk! Een training of wedstrijd moet niet alleen leerzaam maar
ook leuk zijn. Uiteraard gaat het speelse bij de jongste jeugd geleidelijk over in een
meer prestatiegerichte opleiding bij de oudere jeugdspelers.
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3. Het ontwikkelingsmodel van de jeugdspeler
Het is de bedoeling dat een speler bij aanvang van zijn opleiding vooral zijn
balvaardigheid ontwikkelt en dat hij gedurende zijn ontwikkeling evolueert naar
een speler die kan presteren in ploegverband. Een speler moet dus zowel in zijn
individuele als collectieve evolutie gesteund worden.
De leeftijd waarop een jonge voetballer iets moet leren is belangrijk, maar het is
vanzelfsprekend dat er altijd rekening moet gehouden worden met zijn fysische en
mentale rijpheid. De speler iets opdringen waarvoor hij lichamelijk en/of geestelijk nog
niet rijp is, heeft weinig nut.
3.1. De 4 hoofdfasen
Algemeen kunnen we in de ontwikkeling van de jonge speler 4 fases ontwikkelen:
Fase 1: leeftijd 5-7 jaar
De speler heeft op dat moment enkel oog voor zichzelf en de bal. Hij denkt nog niet
collectief. Hij verkent als het ware het voetbalspel en zijn eigen mogelijkheden. De beste
manier om hem wedstrijdjes te laten spelen zijn 1v1 situaties of 2v2 situaties.
Fase 2: leeftijd 7-9 jaar
De speler moet leren samenspelen met enkele ploegmaats. Hij is echter nog niet
klaar om dit op een groot speelveld te doen. Hij kan met enkele ploegmaats
samenspelen op een relatief kleine ruimte. Stilaan moet hij leren om zijn
egocentrisme uit fase 1 te doorbreken. Hij/zij kan 5v5 wedstrijden spelen.
Fase 3: leeftijd 9-13 jaar
Fase 3 is een verderzetting van fase 2. De ruimte waarop kan gespeeld
worden is nu wel al groter. 8v8 wedstrijden zijn nu aangewezen. Langzaam maar
zeker kunnen er, afhankelijk van zijn positie op het veld, al specifieke opdrachten
meegegeven worden aan de speler.
Fase 4: leeftijd 13-17 jaar
In fase 4 kan de speler 11v11 wedstrijden spelen. Hij kan specifieke taken op het veld
vervullen.
3.2. De technisch-tactische ontwikkeling
Gedurende zijn opleiding moet de speler een aantal technische vaardigheden
aanleren, die hij zowel in balbezit als in balverlies kan toepassen. Voorbeelden
hiervan zijn: gerichte balcontrole, dribbelen, afwerken, korte en lange passing,
tackle, interceptie,  Ook moet hij een aantal zaken beheersen die hij dient te
gebruiken in situaties zonder bal: vrijlopen, rugdekking toepassen, 
Om dit alles te realiseren trachten we het reactievermogen (snelle reactie) en het
koppelingsvermogen (verschillende acties na elkaar) te verhogen.
Het boek 'Handelingssnelhied in voetbal' van Bjorn De Neve is een meer dan aan te raden
tool voor onze jeugdtrainers.
Binnen het technische aspect proberen we in te zetten op het verhogen van het
reactievermogen (snelle reactie) en koppelingsvermogen (verschillende voetbalacties na
elkaar kunnen brengen). Hierbij trachten we steeds rekening te houden met laat mature
spelers (= spelers geboren na augustus).
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Daarnaast is het noodzakelijk dat een speler ook een aantal tactische
vaardigheden beheerst. Deze zaken moeten het mogelijk maken om als speler
goed te functioneren binnen een team. Voorbeelden hiervan zijn: infiltratie,
opzetten van een defensief blok, balrecuperatie, 
Ook hier is het belangrijk dat de trainer rekening houdt met de rijpheid en de
kwaliteiten van zijn spelers. Hoe beter de speler, hoe hoger men de lat kan leggen.
Tijdens fase 1 van de opleiding mag de speler zich vrijuit ontwikkelen. Hij verkent het
voetbalspel en moet zelf ondervinden wat voetbal is.
Tijdens fase 2, fase 3 en fase 4 moeten er aan de speler technische en tactische
vaardigheden bijgebracht worden. Terwijl tijdens fase 2 het technische aspect
superbelangrijk is (90 %), moet tijdens fase 4 de verhouding techniek-tactiek 50-50 zijn.
Na fase 4 moet de speler zich verder vervolmaken tot een speler voor de beloften of het
fanionelftal.
3.3. De fysieke ontwikkeling
Hoe ouder de speler wordt, hoe belangrijker de oefeningen die specifiek aan de
voetbalsport gelinkt zijn.
Gedurende de volledige opleiding is het belangrijk te werken op snelheid. Ook met
spelers uit fase 1, fase 2 en fase 3 kan dit reeds gebeuren.
Vanaf de leeftijd van 11 jaar is het aan te raden om de lenigheid en beweeglijkheid
van de spelers te stimuleren. Door de lichaamsontwikkeling gaat hun natuurlijke
soepelheid verloren en zijn ze meer vatbaar voor kwetsuren.
Gedurende fase 4 kan er ook meer aandacht besteed worden aan de uithouding,
zonder evenwel over te gaan tot zware weerstandtraining.
Specifieke krachttraining is gedurende fase 1 tot en met fase 4 niet nodig. Dit moet pas
in een latere fase van de ontwikkeling gebeuren.
3.4. De mentale ontwikkeling
Tijdens fase 1 moet er weinig of niet gewerkt worden aan de mentale ontwikkeling van de
speler.
Tijdens fase 2 en fase 3 is het nodig dat er een aantal mentale aspecten
gestimuleerd worden: motivatie, zelfcontrole, concentratie, levensstijl, zelfvertrouwen,
Deze vaardigheden moeten in eerste instantie van de speler zelf komen en kunnen, mits
een goede begeleiding, worden aangemoedigd.
In fase 4 moet de speler zijn mentale vaardigheden aanwenden ten voordele van zijn
team. In een eerste fase (11-15 jaar) moet dit vooral tot uiting komen tijdens de
trainingen. Later moet dit ook zichtbaar zijn tijdens wedstrijden. De speler moet inzien
dat het belangrijk is om opofferingen te doen voor zijn ploeg.

12

3.5. Ontwikkelingsmodel in tabelvorm: technisch, tactisch en fysisch

Fase 1
(U6-U7)

Fase 2
(U8-U9)

Fase 3
(U10-U11)

Technisch

Tactisch

Fysisch

balbezit:
balgewenning: leiden,
trappen en dribbelen

eerste fase:
kinderen spelen naast
elkaar

algemene lichaams- en
balvaardigheden

balverlies:
de bal afnemen, het scoren
beletten

tweede fase:
kinderen spelen tegen
elkaar (duel 1v1), leiden en
dribbelen om te scoren

balbezit:
leiden en dribbelen, korte
pass, doelpoging vanop 10
meter, doelpoging op lage
voorzet, vrijlopen (vrije
ruimte zoeken),
vrij en ingedraaid staan

balbezit:
diep of breed openen,
infiltratie met bal, doelkans na individuele actie,

kracht:
duelvormen tussen gelijke
tegenstanders

snel afwerken bij doelkans

uithouding:
niet specifiek trainen

balverlies:
druk zetten, duel of
wijken, opstelling, korte
dekking, interceptie

balverlies:
pressing op baldrager,
geen duel verliezen (niet
laten uitschakelen), afblokken van doelpoging

balbezit:
halflange passing, controle

balbezit:
ruimte maken voor zichzelf,

op halfhoge bal, doelpoging
vanop 15 à 20 meter,
doelpoging op halfhoge
voorzet, vrijlopen om
aanspeelbaar te zijn,
steunen ploegmaat, corner
en vrijtrappen

geen dom balverlies, lijn
overslaan bij passing,
infiltratie met en zonder bal,
infiltratie op juiste moment

balverlies :
speelhoeken afsluiten,
korte dekking en interceptie
bij halflange pass, corner en
vrijtrappen
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oog-hand- en oog-voetcoördinatie

balverlies :
pressing op tegenstander,
dekking door dichtste medespeler, meeschuivende
doelman, bal recuperen
door interceptie

snelheid:
start- en reactiesnelheid
coördinatie:
lichaamscoördinatie,
oog-hand en oog-voetcoördinatie

kracht:
spelen met lichaamsgewicht,
duelvormen tussen
homogene
groepen
lenigheid:
nadruk op leggen
uithouding:
niet specifiek op trainen,
omvang training is
voldoende
snelheid :
reactie- en startsnelheid
in spelvorm,
looptechniek bekijken

coördinatie : zie fase 2

Fase 4
(U13-U15)

balbezit:
lange passing, controle
op hoge bal, doelpoging
vanaf 20 meter, loopactie
om ploegmaat aanspeelbaar te maken, diep
vrijlopen in vrije ruimte
balverlies:
speelhoeken afsluiten,
korte dekking op lange
pass, interceptie of
afweren op lange pass

balbezit:
driehoekspel, ruimte maken
voor medespeler, snel en
nauwkeurig inspelen, zo
hoog mogelijk balsnelheid
ontwikkelen, eindpass in
de diepte, diepte induiken

kracht:
geen specifieke training,
natuurlijk bewegen,
duels tussen homogene
groepen

balverlies:
speelruimte verkleinen,
evenredige onderlinge afstand

uithouding:
omvang training voldoende,
korte duurinspanning met
bal

lenigheid:
nadruk op leggen

snelheid:
explosief vermogen en
maximale snelheid,
looptechniek verbeteren
coördinatie:
basistechniek herhalen
en verbeteren

+ Fase 4
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vervolmaking via
individuele trainingen

vooral inoefenen van
specifieke wedstrijdsituaties

krachttraining ifv bouw
van speler, lenigheid
onderhouden, opbouw
duurtraining, explosieve
snelheid, basistechnieken
herhalen

4. De training
4.1. Thema van de training
Het is onze bedoeling dat elke training handelt over een bepaald thema. Dit kan zowel
tactisch als technisch zijn.
Het gekozen thema kan voortkomen uit een probleem dat zich voordoet tijdens een
wedstrijd of training. Men kan bijvoorbeeld vaststellen dat de spitsen niet goed zijn
opgesteld wanneer een voorzet van de flanken komt, dat spelers schrik hebben om met
hun mindere voet te trappen, dat er geen gevaar voortkomt uit stilstaande fases,
Dit thema kan ook voortvloeien uit onze voetbalfilosofie. Wij hebben ervoor gekozen om
op een bepaalde manier te voetballen maar om dit goed te kunnen doen, moeten er
bepaalde afspraken worden gemaakt of automatismen ingeoefend.
4.2. Benadering van het thema
De volgende vragen moeten gesteld én beantwoord worden:

•
•
•
•

WAT ? Het probleem of de doelstelling moet duidelijk zijn
WIE ? Welke spelers zijn bij dit probleem of de spelsituatie betrokken?
WANNEER ? Op welk moment zien we dit probleem (voorbeeld omschakeling
balverlies naar balbezit)
WAAR ? In welke zone van het veld gebeurt dit.

Het is mogelijk dat de trainer zijn spelers betrekt bij deze analyse.
Nu de analyse duidelijk is, bekijken we welke oplossing we hieraan kunnen geven.
Samen met de spelers worden verschillende oplossingen bekeken of uitgeprobeerd. In
functie daarvan gaan we bepaalde oefeningen uitwerken én geven we nauwkeurige
richtlijnen mee.
4.3. Opstellen van de training
Voor het opbouwen van een training houden we met een aantal zaken rekening:
4.3.1. Wedstrijdgericht
Het is belangrijk dat er tijdens de training situaties voorkomen die wedstrijdecht zijn.
Wanneer een speler een bepaalde situatie al meermaals heeft beleefd op training en
hij weet wat hij moet doen, zal hij in de echte wedstrijd geneigd zijn om automatisch ook
de op training aangeleerde oplossing toe te passen.
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4.3.2. Geleidelijke opbouw
Soms is een wedstrijdsituatie complex en is het beter maar een klein deel hiervan te
benadrukken. Dit kan ingeoefend worden door op training stapsgewijs de situatie
complexer te maken zodat men uiteindelijk de gehele situatie kan inoefenen.

4.3.3. Herhaling
Het is belangrijk om herhaling in te bouwen zodat de speler niet meer moet
nadenken maar automatisch handelt. Voor technische problemen is herhaling nodig
omdat soortgelijke situaties zich in wedstrijden niet veel voordoen (voorbeeld : kopspel,
inoefenen standaardsituaties zoals vrijtrappen, hoekschoppen, ).
4.3.4. Spelvreugde
De jonge speler moet plezier vinden in de training. Dit betekent dat er voor hem een
zekere uitdaging moet aanwezig zijn. Dit kan afwerken op doel zijn, het spelen van
kleine wedstrijden, 
4.4. Oefenvormen
Men kan in grote lijnen spreken van 2 oefenvormen:
 de wedstrijdvorm
 de tussenvorm
4.4.1. De wedstrijdvorm
Dit is een oefenvorm waarbij de ingrediënten van een echte wedstrijd aanwezig zijn:
Hierbij hanteren we “de Regel van 6”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afgebakend terrein met minstens 1 reglementair doel op de doellijn
Slechts 1 bal
Spelers bij ploeg in balbezit
Spelers bij ploeg niet in balbezit
Minstens 1 keeper in groot centraal doel
Echte wedstrijdreglementen

Let op: er worden geen bijkomende beperkingen aan de spelers opgelegd.
Wanneer bijvoorbeeld de spelers maximaal 3 maal de bal mogen raken, spreken we niet
meer van een wedstrijdvorm.
4.4.2. De tussenvorm
Wanneer in een oefenvorm één van de bovenstaande ingrediënten ontbreken,
spreken we van een tussenvorm.
Voorbeelden van tussenvormen zijn: afwerkingsoefeningen, pass- en
trapvormen, technische oefeningen, collectieve loopacties,
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4.4.3. Besluit
Het is nodig om in een training bepaalde tussenvormen in te bouwen om
uiteindelijk uit te komen bij een wedstrijdvorm. Het doel dat we nastreven is om
een echte wedstrijdsituatie te kunnen beheersen.

Handboek “handelingssnelheid in voetbal”
'Een nieuwe kijk... Bjorn De Neve'
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5. De wedstrijd
5.1. De opwarming
Het is noodzakelijk dat de spelers voor aanvang van de wedstrijd een degelijke
opwarming uitvoeren om zoveel mogelijk blessures te vermijden én om van bij de aftrap
onmiddellijk het wedstrijdritme aan te kunnen.
Algemeen genomen moet een goede opwarming ongeveer een half uur duren. Ze moet
het lichaam voorbereiden op de inspanningen die tijdens de wedstrijd moeten
gebeuren. Bij aanvang van de opwarming is het best om oefeningen te doen die het
ganse lichaam opwarmen en om pas daarna over te schakelen naar
voetbalspecifieke inspanningen.
We raden ten zeerste af om van bij aanvang van de opwarming korte
voetbalspecifieke inspanningen te doen (voorbeeld: hard trappen op doel, korte
intensieve sprints, ). Het heeft ook geen zin om lange sprints uit te voeren omdat die in de
wedstrijd zelden uitgevoerd worden.
In de opwarming kan men 4 fases onderscheiden:
-

-

-

Fase 1: een algemene cardiovasculaire opwarming om de spiertemperatuur
te verhogen en het lichaam voor te bereiden op inspanningen. Voorbeelden
hiervan zijn loslopen, hielen aan zitvlak, huppelen,  met een lage intensiteit. Deze
fase duurt ongeveer 10 minuten.
Fase 2: een korte stretching van de reeds opgewarmde spieren gedurende een
paar minuten.
Fase 3: het uitvoeren van loopoefeningen en de overgang naar voetbaleigen
oefeningen. Voorbeelden hiervan zijn pass- en trapvormen of het spelen van een
wedstrijdje op de korte ruimte (5v5 of 6v6). De intensiteit ligt hier reeds hoger.
Deze fase neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
Fase 4: in deze laatste fase gaat de intensiteit omhoog en voert men alleen
nog specifieke voetbaloefeningen uit. Hier kan men bijvoorbeeld een korte
pass- en trapvorm uitvoeren waarbij een versnelling moet gemaakt worden en de
afwerking op wedstrijdniveau moet zijn.

Net zoals bij de trainingen is het ook hier nodig dat men rekening houdt met het
niveau en de leeftijd van de spelers. Het is logisch dat duivels (U6 tem U9) en
scholieren (U17) niet dezelfde opwarming krijgen. De opbouw van de opwarming kan
echter wel gelijklopend zijn en de verschillende fases kunnen evenwel wat langer of
korter worden.
Ook externe omstandigheden zoals een beperkte duur voor de opwarming (terrein is nog
niet vrij) of extreem warme of koude temperaturen kunnen het nodig maken om de
opwarming aan te passen. Een goede opwarming is en blijft altijd heel belangrijk!
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5.2. Speelgelegenheid voor iedereen
Elke speler heeft recht op speelgelegenheid tijdens elke wedstrijd indien hij tijdens de
week de trainingen heeft meegedaan (d.w.z. minimum 50 % speelgelegenheid).
Bovendien moet hij regelmatig de kans krijgen om eens een volledige wedstrijd te
spelen. Indien de speler afwezig was op de training, is het de trainer die moet beslissen
of de speler al dan niet speelt.
De trainer waakt erover dat iedereen eens op de bank zit. Als jonge voetballer leert men
best ook omgaan met het bankzitten. Als ploegspeler moet men beseffen dat elke
speler uit het team belangrijk is maar zeker ook dat het team nog belangrijker is. Daarom
moet iedereen leren om zich eens wegcijferen voor de ploeg.
Het is aan te raden niet elke week dezelfde spelers te laten starten op de bank.
5.3. Fairplay
We proberen elke wedstrijd te winnen op voorwaarde dat dit gebeurt op een sportieve
manier. We tonen respect voor de tegenstanders, de scheidsrechter en het publiek. We
gaan geen discussies aan met de scheidsrechter omtrent genomen beslissingen
en gaan niet in op provocaties van de tegenstander of het publiek. Dit geldt zowel voor
de trainers, voor de afgevaardigden als voor de spelers.
Onnodige gele en rode kaarten zijn uit den boze. Hiermee benadelen we ons eigen
team. De scheidsrechter zal er zeker niet positief door gestemd worden en bij
schorsingen verzwakken we ons eigen team.
We vragen ook aan onze supporters dat ze zich sportief gedragen. Scheldpartijen
langs de lijn dragen zeker niet bij tot een positief imago en wekken dikwijls irritatie op bij
de tegenstander en de scheidsrechter.
In bijlage zit het fairplay-charter dat door de UEFA is voorgesteld. Wij sluiten ons als
club aan bij de doelstellingen en zullen ons best doen om de voorgestelde regels na te
leven.
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6. Evaluatie
6.1. Doel van de evaluatie
Tweemaal per jaar zullen onze trainers hun spelers individueel evalueren. Hierbij
moeten zij aftoetsen in hoeverre de speler voldoet aan de gestelde doelen. Indien zij
bij meerdere spelers dezelfde mindere punten zien optreden kan dit een signaal zijn
om de trainingen aan te passen of zelfs de doelstellingen bij te schaven.
Bij de evaluatie van zijn spelers moet de trainer met volgende zaken rekening
houden:

•
•

•

De evaluatie moet altijd gebeuren in functie van de gestelde doelen. Het is
zinloos om van een duiveltje hoge tactische rijpheid te verwachten, op die leeftijd
is dat nog niet nodig.
De evaluatie moet ook rekening houden met de evolutie van de speler. Indien
een voetballer voor een bepaald item van 'heel matig' tot 'voldoende' komt,
moet dit als positief geëvalueerd worden. Daarentegen mag voor een punt
waarop de speler 'goed' is de lat wel wat hoger gelegd worden bij een
volgende evaluatie.
De speler wordt zowel beoordeeld op zijn individuele kwaliteiten als op zijn
functioneren binnen de ploeg.

Het doel is dat iedere speler weet welke zijn werkpunten zijn.
6.2. De quotering
De trainer maakt de evaluatie voor vijf hoofdzaken:

•
•
•
•
•

Technische kwaliteiten
Fysische kwaliteiten
Tactische kwaliteiten
Mentale kwaliteiten
Algemene beoordeling

Per hoofdpunt zijn er een aantal onderverdelingen. Hierop kan de trainer volgende
quotering geven: 'Uitstekend', 'Goed', 'Voldoende' of 'Werkpunt'.
Het is niet de bedoeling om percentages of rangschikkingen onder de spelers te
berekenen.

6.3. Bespreking van de evaluatie
De opgemaakte evaluatie wordt individueel met de speler besproken en niet in groep.
Indien gewenst kunnen de ouders hierbij aanwezig zijn.
Dit gesprek is ook een moment waarop de speler of de ouders opmerkingen kunnen
geven of vragen kunnen stellen aan de trainer. Ook op andere tijdstippen zijn de
trainers bereid tot overleg met de ouders of de spelers. Dit gebeurt echter beter niet
onmiddellijk na een wedstrijd omdat de emoties op zo'n moment nog teveel
meespelen.
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6.4. De evaluatiefiche

Evaluatiefiche

PASSING
Korte pass met binnenkant rechtervoet
Korte pass met binnenkant linkervoet
Gebruikt de speler beide voeten?
Gerichte voorzet met rechtervoet
Gerichte voorzet met linkervoet
Nauwkeurig van de passes
BALBEHANDELING & BALCONTROLE
Is de speler meester over de bal?
Kan de speler doelgericht handelen met de bal?
Handelt de speler snel aan de bal?
Gerichte controle met voorkeurvoet
Neemt de speler de bal goed aan? Correct ingedraaid?
INWORP
Technisch correcte uitvoering (in de nek, 2 voeten op de grond)
Tactisch goede uitvoering (in de voet of in de loop gooien)
LEIDEN VAN DE BAL & DRIBBELEN
Kan de speler dribbelen en drijven?
Bal leiden met binnenkant rechtervoet / binnenkant linkervoet
Bal leiden met de wreef rechtervoet / wreef linkervoet
Kan de speler een tegenstander passeren?
Is de speler creatief? (schijn- en passeerbewegingen)
Afschermen van de bal: kappen en draaien
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WERKPUNT

TECHNIEK – WELKE BASISVAARDIGHEDEN BEHEERST DE SPELER?

3.

VOLDOENDE

2.

GOED

1.

UITSTEKEND

Naam en voornaam
Geboortedatum
Ploeg
Trainer
Positie
Sterkste voet

Seizoen 2016-2017

UITSTEKEND

GOED

VOLDOENDE

WERKPUNT

GOED

VOLDOENDE

WERKPUNT

INZICHT – HERKENT DE SPELER EENVOUDIGE INZICHTELIJKE SITUATIES?

UITSTEKEND

TRAPTECHNIEK
Kan de speler gericht trappen op doel?
Trap met binnenkant rechtervoet / linkervoet
Trap met wreef rechtervoet / linkervoet
Scorend vermogen

TACTISCHE VAARDIGHEDEN
Opbouwen: Reageert de speler als de keeper de bal heeft?
Opbouwen: Maakt de speler zich aanspeelbaar?
Opbouwen: Ziet de speler de vrije man?
Opbouwen: Neemt de speler initiatief?
Aanvallen: Maakt de speler acties?
Aanvallen: Kiest de speler voor samenspel?
Aanvallen: Herkent de speler mogelijkheden in de diepte of vrije ruimte? De
vrije ruimte zien en opzoeken.
Aanvallen: Herkent de speler een 1-1 / 2-1 situatie?
Verdedigen: Verdedigt de speler actief mee?
Verdedigen: Gaat de speler voor het duel?
Kent de speler de principes van het zonevoetbal? (Kantelen, knijpen,
onderlinge afstand)

BEWEGEN ZONDER BAL – HOE BEWEEGT DE SPELER?

FYSIEKE VAARDIGHEDEN
Is de speler beweeglijk, vinnig, wendbaar?
Is de speler snel zonder bal?
Is de speler snel met de bal aan de voet?
Beweegt de speler veel zonder bal?
Staat de speler sterk op zijn benen?
Algemene uithouding
Startsnelheid
Lenigheid
Sprongkracht
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WERKPUNT

VOLDOENDE

GOED

UITSTEKEND

VOETBALPERSOONLIJKHEID: HOE IS DE SPELER ZIJN
VOETBALPERSOONLIJKHEID?
VOETBALINTELLIGENTIE & MOREEL
Heeft de speler de wil om te winnen?
Wil de speler de bal bij balverlies zo snel mogelijk terug?
Hoe reageert de speler bij een tegendoelpunt?
Geeft de speler snel op?
Hoe is de houding van de speler tegenover medespelers?
Hoe is de houding van de speler tegenover tegenstanders?
Algemene beleefdheid: bestuur/trainers/scheidsrechters
Communicatie: onderlinge coaching / bijsturen
Uitvoeren richtlijnen / nakomen afspraken
Wedstrijdbeleving
Trainingsbeleving
Stiptheid trainingen / wedstrijden
Weerstand tegen ziekte / blessuregevoeligheid
STERKE PUNTEN: DIT ZIJN DE STERKE PUNTEN VAN DE SPELER

WERKPUNTEN: DIT ZIJN DE WERKPUNTEN VAN DE SPELER

ALGEMENE OPMERKINGEN / EINDCONCLUSIE

OPMERKINGEN OUDERS / SPELER
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-

Opmerkingen die tijdens het gesprek met de ouders en/of speler naar voor
kwamen

-

Indien gewenst kunnen de ouders en/of speler hieronder opmerkingen formuleren
met betrekking tot de evaluatie

7. Interne afspraken
Elke vereniging heeft behoefte aan duidelijke regels en afspraken. De jeugdwerking
van FCE Meetjesland wil een positieve uitstraling hebben. Wij verwachten van alle
betrokkenen bij onze club een positieve houding.

7.1. De '15 geboden voor de jeugdtrainer'
Als trainers vormen we één team en vertegenwoordigen we onze club!
Uit respect voor elkaar en voor onze club zijn we ALLEMAAL akkoord volgende afspraken
na te leven:


















Iedere trainer draagt op wedstrijddagen het door de club gegeven
trainingspak
Iedere trainer is aanwezig op de trainersvergaderingen en volgt
de visie van de club.
Sportieve discussies en onderling commentaar worden tijdens de
trainersvergadering besproken.
De trainer is op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden
Alleen de trainer is verantwoordelijk voor zijn ploegopstelling en
vult 2x per jaar de evaluatiefiches van zijn spelers in.
De trainer blijft tijdens de rust van de wedstrijd bij, of in de nabije
omgeving van zijn spelersgroep.
De trainer verlaat na de trainingen en na de wedstrijden als
laatste de kleedkamer.
De trainer meldt ALLE veranderingen in het trainingsschema aan
de TVJO.
De trainer is verantwoordelijk voor het gebruik en het wegbergen
van het door de club aangeboden materiaal. De gebruikte
doelen worden na training en wedstrijden op hun plaats gezet.
De trainer laat geen spelers zonder zijn toestemming toe in de
materiaalruimte.
De trainer sluit na de trainer de gebruikte kleedkamer(s).
De trainer meldt eventuele tekorten of herstellingen aan de
TVJO.
De trainer helpt (indien nodig) de afgevaardigde.
De trainer regelt oefenwedstrijden in samenspraak met de TVJO
en geeft ook het belang van deze wedstrijden door zodat de
TVJO gepaste tegenstanders kan zoeken.
De trainer zoekt bij afwezigheid zelf een vervanger en brengt de
TVJO hiervan op de hoogte.
De trainer helpt zoveel mogelijk bij activiteiten die door de club
georganiseerd worden.
De trainer bepaalt het uur van vertrek bij uitwedstrijden en het uur
van samenkomst bij thuiswedstrijden.

Hiertegenover staat dat de trainer altijd raad mag vragen aan de TVJO en
ten allen tijde zal gesteund worden door de TVJO naar ouders en
supporters toe.
De TVJO tracht de trainer bij te schaven waar nodig (technisch, tactisch,
wedstrijdvoorbereiding, coaching, ...).

24

7.2. Regels voor spelers
-

-

-

-

De spelers gaan niet met voetbalschoenen in de kantine (ook niet op
verplaatsing).
Roken is verboden in en rond de kleedkamers, in de neutrale zone en in de
kantine.
Het gebruik van onbeschofte of discriminerende taal is ten strengste
verboden.
Na elke training of wedstrijd worden de kleedkamers proper achtergelaten. Lege
flesjes, gebruikte tape, lege flacons van douchegel,  gooien
we in de vuilbak.
Bij het verlaten van de kleedkamer kijkt iedereen of hij al zijn spullen mee
heeft.
Waardevolle voorwerpen worden niet achtergelaten in de kleedkamer.
Gsm’s en videogames worden uitgeschakeld bij het binnenkomen in de
kleedkamer.
Enkel de spelers, de trainer en de afgevaardigde komen in de kleedkamer.
Vrienden, supporters, ouders,  worden niet toegelaten in de kleedkamer (tem U7
mogen ouders wel in kleedkamer om spelertjes te helpen aankleden).
Voetbalschoenen worden niet in de kleedkamer van modder ontdaan.
Tijdens de trainingen of wedstrijden dragen de spelers geen sieraden zoals
oorbellen, halskettingen en armbanden.
Zorg altijd voor aangepast schoeisel in functie van de staat van het terrein.
Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is het dragen van
beenbeschermers verplicht voor de spelers. Dit om kwetsuren te vermijden.
We moedigen de spelers aan om na de training een douche te nemen.
Elke speler is verplicht om na wedstrijd een douche te nemen.
Bij afwezigheid voor een training of een wedstrijd verwittigt de speler zo vlug
mogelijk zijn trainer.
Bij het begin van elke maand bezorgt de trainer aan de spelers een schema
waarop alle voorziene wedstrijden en trainingen vermeld staan
(maandkalender).
Bespreek problemen binnen de ploeg eerst met de trainer (bv. pestgedrag, ...).

7.3. Afspraken omtrent trainingen
-
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De spelers nemen op een actieve en positieve manier deel aan trainingen.
Ten laatste 10 minuten voor aanvang van de training is de speler aanwezig.
Op het voorziene startuur van de training is de speler volledig klaar om te
beginnen aan de training.
Bij aankomst en vertrek wordt aan de spelers gevraagd om steeds een hand te
geven aan trainers en afgevaardigden.
Breng aangepaste kledij mee. In de winter is het aan te raden handschoenen,
een muts, een lange broek,  te dragen

-

-

Elke speler brengt zijn eigen drinken mee.
De kleedkamer is er om zich om te kleden en te wassen, het is geen
speelkamer. Overbodig geroep en getier zijn niet nodig in de kleedkamer.
Het is verboden de afvoer van de stortbaden te blokkeren zodat de
kleedkamer niet onder water komt te staan. Dit brengt niet enkel bijkomend
kuiswerk mee, het is bovendien gevaarlijk om uit te glijden.
Het trainingsveld wordt enkel verlaten met toestemming van de trainer.
20 minuten na de training heeft iedereen de kleedkamer verlaten. Zolang is
de trainer ook aanwezig.

7.4. Afspraken omtrent wedstrijden
-

-

Bij thuiswedstrijden zijn alle spelers in de kleedkamer aanwezig op het
afgesproken uur.
Bij uitwedstrijden zijn alle spelers aanwezig op het afgesproken uur én op de
afgesproken plaats. Rechtstreeks naar het veld van de tegenstander rijden is
enkel mogelijk in samenspraak met de trainer.
Bij aankomst en vertrek wordt aan de spelers gevraagd steeds een hand te
geven aan trainers en afgevaardigden.
Vanaf U15 heeft iedere speler zijn identiteitskaart bij zich. Anders kan hij niet
deelnemen aan de wedstrijd.
De spelers en de trainer dragen voor en na de wedstrijd het trainingspak dat
ze van de club hebben gekregen.
Zorg voor een positieve uitstraling: kousen omhoog, propere schoenen, een
sportieve houding, 
Fairplay is belangrijk! Tijdens de wedstrijd beginnen de spelers geen discussies
met de trainer, de scheidsrechter, het publiek, de tegenstrever, 
Elke speler luistert naar de trainer. Bij een vervanging wenst de speler zijn
vervanger geluk en neemt hij plaats op de bank.

7.5. Afspraken met de ouders
-
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Wij vragen aan de ouders om positieve belangstelling te hebben voor de
prestaties van hun kind. Overdreven kritiek of overdreven lof zijn niet gewenst.
Wij vragen een sportieve en rustige houding tijdens en na de wedstrijden.
Geef geen negatieve kritiek op de scheidsrechter, eigen spelers, spelers
van de tegenstander, trainers, andere ouders, 
Indien uw kind problemen ondervindt binnen de club, kan u hierover steeds
spreken met de trainer of de afgevaardigde. Doe dit op een rustige manier.
Geef geen raadgevingen aan uw kind in verband met tactiek die ingaan tegen
het advies van de trainer.
Sportief gedrag en gezond enthousiasme zijn belangrijk voor, tijdens en na de
wedstrijden. U vervult een voorbeeldfunctie.
Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties is uit den boze (vb.
premie per doelpunt).
Wij vragen uw kind niet te straffen door hem/haar het bijwonen van trainingen of
wedstrijden te verbieden.
Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan
de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader
van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.

-

-
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Tracht rekening te houden met de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw
kind steeds aanwezig kan zijn.
Er wordt geen drank meegenomen naar de terreinen.
Voor vragen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer en de TVJO,
in die volgorde. Voor extra-sportieve vragen kan je steeds terecht bij de leden van
de sportieve cel.
Voor de veiligheid van onze spelers vragen wij aan de ouders om hun kinderen
ten laatste 20 minuten na het einde van de training af te halen op de club.

8. Structuur jeugdwerking
-

Clubdokter
Dirk Vandevelde

TVJO
Mario Haeck
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9. Nuttige info
9.1. Afgelastingen wedstrijden
Bij algemene afgelastingen verwittigd de trainer zijn spelers.
De officiële informatie omtrent afgelaste wedstrijden is terug te vinden via:
- website van de voetbalbond :
www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen
- via telefoon van de voetbalbond : 0900-00081
9.2. Afgelasting trainingen
Als de KBVB overgaat tot afgelasting van wedstrijden gedurende een bepaalde
periode gaan de trainingen in principe ook niet door.
Het clubbestuur kan ook beslissen om trainingen niet te laten doorgaan. Ook de
trainer kan beslissen niet te trainen indien de omstandigheden dit niet toelaten.
De trainer verwittigt zo vlug als mogelijk zijn spelers als er geen training is.
Ook op de website van FCE Meetjasland kan men steeds nagaan of de
trainingen al dan niet doorgaan:
 Groene vlag = trainingen gaan door
 Rode vlag = trainingen gaan NIET door
9.3. Vervoer
De ouders die zich kandidaat stellen om kinderen te vervoeren naar wedstrijden vormen
een belangrijke bijdrage tot de jeugdwerking.
9.3.1. Wettelijke regels (21 juli 2008):
-

Enkel een kind vervoeren op een zitplaats, uitgerust met een gordel en de gordel
moet verplicht gedragen worden!
Kinderen die kleiner zijn dan 1.35 m moeten in een kinderstoel.

9.3.2. Uitzonderingen kinderstoel:
-

Als er achteraan al 2 kinderstoelen in gebruik zijn, is het vaak niet mogelijk om nog
een 3de stoel te plaatsen. Op die zitplaats mag dan toch een kind plaatsnemen dat
kleiner is dan 1.35m (kind moet minstens 3 jaar oud zijn).
Als je (zonder regelmaat en over korte afstand) andere kinderen als je eigen
kinderen vervoert, is de kinderstoel ook niet verplicht voor kinderen van minstens 3
jaar en kleiner dan 1.35 meter.

9.3.3. Toegepast op vervoer naar een jeugdwedstrijd:
-
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Iedereen draagt een gordel en dit op de correcte manier!
1 persoon per zitplaats.

-

Je eigen kinderen moeten in een kinderstoel als ze kleiner zijn dan 1.35 meter.
Je mag ook vooraan een kind laten plaatsnemen als het minstens 1.35 meter groot
is. Is het kleiner dan moet het in een kinderstoel, ook al is het je eigen kind niet.

9.3.4. In groep op verplaatsing:
-

Vermijd om in colonne ergens naar toe te rijden.
Wie met GPS rijdt of de weg kent, kan best op eigen houtje rijden.
De bestuurders van voertuigen zonder GPS of die de weg niet kennen, spreken
best 1 of 2 verzamelpunten (parking) af met iemand die de weg kent.
Vanaf dit verzamelpunt kan dan eventueel in groep naar het veld gereden worden.
Best vooraan en achteraan de rij een persoon die de weg kent.
In colonne rijden zorgt voor opgejaagd rijgedrag bij de laatste bestuurders: vermijd
door het rode licht rijden, overdreven snelheid of ongepast inhalen.
In colonne rijden zorgt ervoor dat de eerste bestuurders vaak gaan wachten op
ongeschikte plaatsen (fietspad of voetpad), plotse manoeuvres gaan maken om
terug weg te rijden, …
Beste tip om gevaarlijk rijgedrag te voorkomen: VERTREK OP TIJD
Alcohol is ten strengste verboden als je kinderen vervoert!

9.4. Wat bij een ongeval?
Wij hopen uiteraard dat iedereen gezond blijft maar tijdens het sporten kunnen er
jammer genoeg ook blessures voorkomen. Gelukkig is ieder aangesloten lid
verzekerd voor eender welk ongeval dat hij/zij oploopt tijdens een training of
wedstrijd. Ook de verplaatsing van en naar FCE Meetjesland valt onder de
verzekering, op voorwaarde dat men kiest voor de kortste weg. We leggen er de
nadruk op dat onderstaande procedure strikt opgevolgd dient te worden alvorens
te kunnen genieten van terugbetaling:
-

Vraag aan de jeugdsecretaris een formulier 'Aangifte van ongeval'.
Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of naar de
spoedgevallendienst.
- Laat de kant van het formulier 'Medisch getuigschrift' invullen door uw arts.
- Indien kinesitherapie nodig is, laat de arts het aantal behandelingen
invullen. Let op: de verzekeringen van de KBVB betalen enkel het aantal
aangevraagde behandelingen terug.
- Vul zelf de kant 'Aangifte van ongeval' in met alle nodige gegevens. (vb.:
naam ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + KLEVER MUTUALITEIT
- Dien de aangifte binnen de 3 dagen na datum van het ongeval in bij onze
jeugdsecretaris of bij de trainer.
Bij volledige genezing:
- Laat een controleonderzoek doen bij uw dokter.
- Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit. (erelonen, hospitalisatie,
kinesitherapie, …)
- Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw
mutualiteit.
- Indien u alle bovenstaande richtlijnen opgevolgd hebt, wordt het
bedrag dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit normaal gedekt
door de verzekering van de KBVB (verminderd met een franchise).
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Om dit te bekomen moet u zo snel mogelijk volgende documenten bezorgen aan
de jeugdsecretaris of aan uw trainer:
-

Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit.
Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen
kastickets!)
Factuur van hospitalisatie (de originele factuur, geen kopie)
Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen.

LET OP!
 Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamers niet verzekerd.
 Voor 'tanden' geldt een speciale regeling.
 Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden ook
niet betaald door de verzekering.
 Neem steeds kopieën voor uw eigen dossier!
Het bedrag dat door de verzekeringen terugbetaald wordt, zal na goedkeuring
terugbetaald worden aan de ouders.

Bijlage 1: Fairplay-charter
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