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Beste ouder, 

 

Bent u een nieuwe speler of al lid van onze KFC famile, dan hopen wij uiteraard volgend 
voetbalseizoen uw kind te mogen verwelkomen, te begeleiden en zich nog verder te laten 
ontwikkelen op onze jeugdvereniging. 

 

Wij wensen jullie, zowel de spelers als de ouders en supporters, nog veel voetbalgenot en 
kijken alvast uit naar een verdere ontwikkeling van uw kind! 

 

Wij danken u alvast voor het vertrouwen in onze jeugdwerking. 

 

In deze infobrochure omtrent de jeugdwerking kan u alvast enig nuttige informatie vinden. 

 

 

Met sportieve vriendelijke groeten, 

Het voltallige bestuur 
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KORTE UITLEG VAN DE VISIE VAN DE JEUGDWERKING VAN KFC KLUISBERGEN  

Dit seizoen proberen we onze jeugdlichting verder uit te bouwen.  De bedoeling is om alle 

jeugdreeksen te kunnen laten spelen bij KFC vanaf U6 tem U21.  Met een goede begeleiding 

de spelers klaarstomen voor de “grote stap “. We doen dit op verschillende manieren. 

Aan de kant van de jongste jeugdspelers doen we speciale acties om nieuwe spelertjes U6 

aan te trekken.  Deze reeks is de ideale manier om met voetbal te starten via het 

dribbelvoetbal, 2 tegen 2.  Het dribbel-voetbal concept start in de  leefwereld van kinderen 

van -6 jaar, ‘ik en de bal’. Volop ontdekken hoe ik de bal in het doel krijg. De spelertjes 

ontwikkelen hun motorische vaardigheden en balgevoel. Ze  leren spelen in team / club 

verband .  

Voor onze onderbouw ( U6 - U9)  en middenbouw ( U10 - U13) kunnen we met trots melden 

dat we dit jaar in het project ‘ Essevee Verbindt’ van Zulte Waregem gestapt zijn. Verdere 

info betreffende deze samenwerking vindt u verder in de brochure. 

Voor onze bovenbouw ( U15 - U21) willen we ons opleidings traject richting onze 

kernploegen verder uitwerken.  Gradueel moeten deze spelers voorbereid worden op 

sportief, fysiek, tactisch vlak om door te groeien naar één van onze kern elftallen. De 

trainingsintensiteit wordt verhoogd en de trainer zal al meer kijken wie zijn plaats in de 

ploeg verdiend op basis van inzet tijdens de trainingen. Vanuit de jeugdopleiding hopen we 

alvast om dit seizoen enkele jongeren van onze U21 de kans te geven om de sfeer op te 

snuiven in ons tweede elftal.  

Ook zal er vanaf seizoen 21-22 een jaarlijkse evaluatie zijn na de winterstop – datum volgt 

nog maar zal in januari 2022 zijn . Zo zullen de ouders uitgenodigd worden op KFC bij onze JC 

voor een gesprek waar je eventuele vragen of opmerkingen dan ook kwijt kunt.  Zo kan de 

club ook tijdig eventueel bijsturen bij eventuele problemen.    



Infobrochure KFC Kluisbergen seizoen 2021 – 2022  V1 

 4 / 48 

 

WAARDEN VAN KFC KLUISBERGEN 

KFC Kluisbergen draagt een aantal waarden hoog in het vaandel als club.  

Elk kind is uniek en één van de vele pijlers van onze visie is dat uw kind in onze 

voetbalvereniging centraal moet staan, zowel op als naast het veld. Het is een grote 

uitdaging van onze jeugdwerking om dit doel te bereiken.  

Op de eerste plaats is het de bedoeling dat we uw kind in de club goed ontvangen.   

Het materiële kader, de leeromgeving, de mensen die uw kind bij iedere activiteit ( training, 

wedstrijd, randactiviteit,…) ontvangen, zijn belangrijke factoren die er voor zorgen of uw 

kind al dan niet vertrouwen in de club en plezier bij het beoefenen van zijn hobby heeft. 

Een tweede punt is dat we aan ieder kind, meisje of jongen,  evenveel aandacht schenken 

ongeacht zijn sociale afkomst, huidskleur, religieuze overtuiging  . Discriminatie heeft geen 

plaats bij KFC Kluisbergen.  Ieder kind verdient namelijk evenveel kansen op en naast het 

veld.   

Discriminatie gaat echter verder dan jeugdspelers.  Iedereen die met KFC Kluisbergen in 

aanraking komt, verdient met respect behandeld te worden.  Dit zijn zowel onze spelers, 

trainers, ouders, vrijwilligers, bezoekers, … Het is aan ieder van ons om het goede voorbeeld 

te geven en actie te ondernemen waar nodig.  Dezelfde lijn trekken we door rond 

homofobie, racisme, pesten en vandalisme.  Onregelmatigheden kunnen en moeten gemeld 

worden bij onze jeugd coördinatoren en het bestuur (vzw@kfckluisbergen.net)  

Ten derde moeten we ervoor zorgen dat elk kind zich met de kleuren ( het mooie oranje en 

blauw) en de activiteiten van KFC Kluisbergen identificeert. Daarom kiezen we ervoor om 

alle jeugdspelers in dezelfde uitrusting te laten spelen en vragen we om bij wedstrijden de 

club training aan te trekken.  Om de binding met de rest van de club te vergroten zijn 

jeugdspelers alleen of samen met een ouder altijd welkom op de matchen van de 

kernelftallen.  

Vertrekkende van deze visie hadden we graag met jullie als ouders enkele afspraken 

doorgenomen. 

Alvast wensen wij u en uw kind een fantastisch en leerrijk voetbalseizoen toe!   

mailto:vzw@kfckluisbergen.net
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ENKELE AANDACHTSPUNTEN EN AFSPRAKEN VOOR DE SPELERS.  

BELEEFDHEID  

● Elke trainer heeft het beste met zijn jeugdspelers voor en dient aangesproken te worden 

als “ Trainer.” 

● Wij verwachten van de speler een kleine vorm van elementaire beleefdheid.  Daarom 

begroeten we bij aankomst op de club iedereen - trainer, medespelers, bestuur, 

terreinverzorger, afgevaardigde en medespelers.  Dit zowel bij trainingen en wedstrijden.   

● Ongeacht het resultaat dient er respect getoond te worden. Daarom dient er na de 

wedstrijd steeds een moment van respect te zijn voor elke tegenstander en 

scheidsrechter.  Dit kan op allerhande manieren ipv het klassieke handen schudden.  

● Als speler dien je ook te leren omgaan met verlies.  Het is natuurlijk leuker om als ploeg  

te winnen maar ook dit deel is een vorm van het leerproces. Je wint samen en je verliest 

samen als ploeg . 

● De trainer kan en mag sancties opleggen als spelers te laat of niet in orde zijn of zich niet 

houden aan de gemaakte afspraken.   

RESPECT VOOR MATERIAAL  

● Om een discussie te vermijden vragen we u om de trainingskleren te kenmerken. Het is 

maar een kleine moeite om er als speler uw naam in te schrijven. Kijk bij het meenemen 

van kledij dus na of u de juiste kledij meeneemt naar huis 

● Wij rekenen er op dat de kleedkamers normaal gebruikt worden en proper achter 

gelaten worden. Laat in de douches geen onnodig water stromen. 

● Schoenen worden buiten afgeklopt en kunnen aan de aanwezige lavabo gewassen 

worden.  Onder geen beding worden schoenen meegenomen in de douches. 

● Ballen en trainingsmateriaal worden na de training en match terug verzameld bij de 

trainer en indien nodig teruggebracht naar het materiaal kot. 

● Doelen worden na de training/ match op de voorziene plaats geplaatst.   

● Iedereen dient beurtelings ook mee te helpen bij het opruimen van de kleedkamer. Vele 

handen maken licht werk. 

● Spelers krijgen bij aanvang van het seizoen een spelersuitrusting, short / kousen / truitje. 

Dit mag tijdens het seizoen meegenomen worden naar huis maar wordt op het einde van 

het seizoen terug verzameld. Hou dus uw truitje in goede staat zodat ook de speler na u 

kan spelen in de KFC kleuren. 
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AANWEZIGHEDEN OP TRAINING EN MATCHEN  

Bij KFC vinden we dat iedereen evenveel kansen verdiend om te spelen.  We gaan er echter 
ook van uit dat iedereen dezelfde inspanning doet om deze kansen te verdienen.   

● Aanwezigheid op de trainingen is noodzakelijk om te groeien als speler / ploeg.  

● Spelers zijn steeds minimum 5 minuten voor de training start aanwezig, klaar voor de 

start van de training.    

● Bij afwezigheid wordt de trainer op tijd verwittigd. Bij herhaalde afwezigheden kan de 

trainer u er op aan spreken om de afspraken te herinneren. 

● Eens het seizoen begonnen is, zijn er wekelijkse trainingsdagen zoals verder vermeld in 

deze brochure. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn op deze dagen.  Er worden geen 

wekelijkse reminders gestuurd. Enkel in het geval van wijzigingen door omstandigheden, 

wordt dit rechtstreeks door de trainer of het bestuur gemeld in de ploeggroepen en kan 

bevestiging gevraagd worden.   

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 

● Iedere nieuwe speler ontvangt de nieuwe clubtraining bij zijn inschrijving. De huidige 

spelers hebben deze vorige jaren ontvangen.  Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat 

spelers op wedstrijddagen in deze uitrusting aanwezig zijn.  

● Iedereen brengt bij voorkeur zijn herbruikbare drinkfles mee naar de training en 

wedstrijd.  We laten geen drinkflesjes, blikjes, .. achter rond het veld. 

● Om hygiënische redenen verwachten we dat elke speler zich wast ( onder de douche) na 

elke inspanning. Gelieve de kledij van uw kind te wassen na iedere inspanning. 

● Bij de jongere voetballertjes kan er hulp geboden worden in de kleedkamer. Wanneer de 

trainer u vriendelijk verzoekt om de kleedkamer te verlaten, wacht u als ouder in de 

kantine of de tribune. 

● Vanaf U9 verwachten we dat spelers zich zelfstandig kunnen aankleden en dient er geen 

ouder meer in de kleedkamer te zijn. 

● Bij het vervoeren van spelers naar uitwedstrijden, wat we als club enorm appreciëren, 

verwachten we dat elke speler zijn gordel vastklikt en de auto reglementair in orde is. 

● Indien uw kind een medisch probleem heeft, gelieve dit te melden aan de trainer.  

● Ook bij afwezigheid wordt er gevraagd om de trainer op tijd te verwittigen. 

● Draag steeds scheenbeschermers tijdens training en matchen.  

● Vanaf U15 zijn de scheidsrechters officieel aangeduid door de KBVB. Zij zien er op toe dat 

alle zichtbare kledij onder de uitrusting ( thermische truitjes, spanbroeken, …) in dezelfde 

kleuren zijn als je voetbalbroekje. 

● Elke speler vanaf U15 is verplicht zijn identiteitskaart mee te brengen bij elke wedstrijd.  

Zonder geldig identiteitsbewijs mag de speler niet spelen.  



Infobrochure KFC Kluisbergen seizoen 2021 – 2022  V1 

 7 / 48 

 

GEGEVENS VAN DE BESTUURSLEDEN EN JEUGDTRAINERS  

BESTUUR KFC KLUISBERGEN 

Voorzitter: 

 Sandra Fangio  0475/ 68 38 85 vzw@kfckluisbergen.net  

Ondervoorzitter: 

  Spileers Maarten 0472/ 64 94 94 vzw@kfckluisbergen.net  

Penningmeester:  

  Vuylsteke Peter 0496/ 45 35 80 vzw@kfckluisbergen.net  

Secretaris:  

  Maes Jens  0488/ 98 13 30 vzw@kfckluisbergen.net  

Sportief verantwoordelijke kernelftallen:  

  Spileers Maarten    bestuur@kfckluisbergen.net 

Technische cel /Verhuur tent en materiaal:  

  vzw@kfckluisbergen.net  

Onderhoud terreinen:  

  Nico Ghistelinck 0486/ 06 39 15 

Organisatie kantine :  

  Frederik Verlinden  0474/ 67 16 72  

Gerechtelijke correspondent: (ongevallen aangifte, aansluiting nieuwe spelers) 

  Nicaise Didier  0478/ 42 19 92  bestuur@kfckluisbergen.net  

Vast bestuurslid  

   Ruben Vandeputte 

Website/Sociale Media:  

  Sanne Christiaens 

Sportkampen :  

  Nils Holvoet  sportkampkfckluisbergen@hotmail.com  

KFC medewerkers:   

Dieter, Arianne, Roger, Chantal, Nico, Michael, Phillippe, ..  

JEUGDWERKING 

Algemene jeugdcoördinator en coördinator bovenbouw 

 Jonathan Sentrie 0498/ 76 28 62 jeugd@kfckluisbergen.net 

Jeugdcoordinator onder en middenbouw 

 Diego Malfait   0492/ 07 84 11 

Jeugdscout  

 Nico Ghistelinck 0486 / 06 39 15 

In het geval er problemen of vragen zijn, waarover jeugdspelers en/of ouders liever direct 

met de jeugdcoördinator willen praten, bestaat steeds de mogelijkheid. Maak wel even een 

afspraak met Jonathan. 

mailto:vzw@kfckluisbergen.net
mailto:vzw@kfckluisbergen.net
mailto:vzw@kfckluisbergen.net
mailto:vzw@kfckluisbergen.net
mailto:bestuur@kfckluisbergen.net
mailto:vzw@kfckluisbergen.net
mailto:bestuur@kfckluisbergen.net
mailto:sportkampkfckluisbergen@hotmail.com
mailto:jeugd@kfckluisbergen.net
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JEUGDTRAINERS 

● U6 : Sylvie Bohez   0473 / 405217   Sylvie.bohez167@telenet.be  

● U7: Morten Verhaeghe 0477/ 57 26 20 morten.morten.verhaeghe@gmail.com  

● U8 : Morten Verhaeghe 

● U9 :  Jonathan Sentrie  0498/ 76 28 62 jsentrie@gmail.com  

● U10 Diego Malfait  0492 / 07 84 11  coachdiego1988@outlook.com   

● U11:  Frederique De Zutter 0492 / 84 92 14   fdezutter1948@hotmail.com 

● U13:  Eddy Herman  0478 / 33 80 32 eddy.herman167@telenet.be  

● U15: David Naessens  0474 / 59 44 65  Naessensd34@gmail.com  

● U17:  Peter Vuylsteke 0496 /45 35 80  peter.vuylsteke@telenet.be  

● U21: Jeremy Dorny   0493 / 53 60 10  Dorny.j@icloud.com  

● Keeperstrainer:  

Pascal Vanmeerhaege  0472 / 035250  familie_vanmeerhaeghe@live.be 

● Physical coach bovenbouw:  

Fien Notebaert 0484 / 75 83 40  fien.notebaert@gmail.com  

  

mailto:Sylvie.bohez167@telenet.be
mailto:morten.morten.verhaeghe@gmail.com
mailto:jsentrie@gmail.com
mailto:coachdiego1988@outlook.com
mailto:fdezutter1948@hotmail.com
mailto:eddy.herman167@telenet.be
mailto:Naessensd34@gmail.com
mailto:peter.vuylsteke@telenet.be
mailto:Dorny.j@icloud.com
mailto:familie_vanmeerhaeghe@live.be
mailto:fien.notebaert@gmail.com
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WIE IS WIE ? 

Fangio Sandra: Maarten Spileers Peter Vuylsteke Jens Maes Didier Nicaise 

Ruben Vandeputte Frederik Verlinden Nico Ghistelinck Sanne Christaens Jonathan Sentrie 

Diego Malfait  Fien Notebaert Nils Holvoet Sylvie Bohez Morten 
Verhaeghe 

Frederique De 
Zutter 

Eddy Herman David Naessens  Jeremy Dorny Pascal 
Vanmeerhaeghe 
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TRAINGINGSUREN  

De start van de training is verschillend tussen onderbouw - middenbouw en bovenbouw.   

• Onderbouw U6 - U9 : week 2 augustus 

• Middenbouw U10 - U13: week 26 juli 

• Bovenbouw U15 - U21: week 12 juli 

Afhankelijk van de hoeveelheid spelers kan het zijn dat bepaalde leeftijdscategorieën samen 

trainen.  Ook zal dit zo zijn tijdens de vakanties wanneer het aantal spelers minder groot is. 

 

U6 - 2016 - SYLVIE BOHEZ  

Donderdagavond : 17u30 – 18u30 => Terrein 3 

U7 - 2015 - MORTEN VERHAEGHE  

Woensdagavond: 17u45 -18u45 

U8 - 2014 - MORTEN VERHAEGHE 

Woensdagavond: 17u45 -18u45 

U9 - 2013 - JONATHAN SENTRIE  

Nog niet gekend 

U10 - 2012 - DIEGO MALFAIT  

Dinsdag  – en donderdagavond : 18u00 -19u15 => Terrein 5/4 

U11 - 2011 - FREDERIQUE DE ZUTTER 

Maandag – en woensdagavond : 18u15 – 19u30 => Terrein 4 

U13 - 2009 - EDDY HERMAN 

Dinsdagavond : 18u00 -19u15 => Terrein 4 

Donderdagavond : 17u30 -18u45 => Terrein 5 

U15 - 2008/2007 - DAVID NAESSENS 

Maandag – en woensdagavond : 18u30 – 20u => Terrein 1  

U17 –  2006/2005 - PETER VUYLSTEKE  

Dinsdag – en donderdagavond : 18u00 – 19u30 => Terrein 1  

U21 –  2004/2001 - JEREMY DORNY  

Maandag – en woensdagavond : 19u00 – 20u30 => Terrein 1  

KEEPERSTRAININGEN 

Ook dit jaar kunnen de keepers van de jeugdploegen 2 x maand deelnemen aan de 

keepertraining gegeven door onze keepertrainer Pascal Vanmeerhaeghe. Een kalender met 

de trainingsdata wordt opnieuw verspreid bij aanvang van het seizoen.  
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TERREINVERDELING 

Terrein 1: Hoofdveld 

Terrein 2 : Veld achter de blauwe douchecontainers 

Terrein 3: Veld 20 x 35m achter T1 

Terrein 4: Veld 40 x 30m bovenkant oefenveld  

Terrein 5: veld 40 x 60m onderkant oefenveld (kant Misseweg)  

Terrein 6: veld overkant Misseweg  

 

  

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 
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LIDGELD EN INSCHRIJVING 

Voor Seizoen 2021 - 2022 kiezen we voor een andere aanpak voor de lidgelden: 

● Het lidgeld wordt opgesplitst in 2 delen.  Uitgaande van een normale seizoensstart 

dient het eerste gedeelte voor aanvang van het seizoen betaald te zijn.  Voor het 

tweede gedeelte krijgt u een herinnering bij aanvang van de tweede seizoenshelft.  

● In geval de tweede seizoenshelft niet kan doorgaan betreffende matchen zal deze 

ook niet aangerekend worden.  In dit geval proberen wij toch mogelijk de 

trainingen te laten doorlopen zoals de afgelopen seizoenen maar hoeft u hier niet 

voor te betalen.   

● Spelers en nieuwkomers in de U6 reeks geboortejaar 2016 betalen dit jaar GEEN 

lidgeld. 

● Nieuwkomers in alle reeksen betalen naast het lidgeld ook 50€ voor de clubtraining  

U6 : GEEN lidgeld 

U7 / U8 : 2 x 75 EURO  

Inbegrepen: 1 x training per week / bondskosten / verzekering / short / kousen / consumptie 

thuismatch / 1 abonnement volwassenen 

U9 tem U21: 2 x 100 EURO  

Inbegrepen: 2 x training per week / bondskosten / verzekering / short / kousen / consumptie 

thuismatch / 1 abonnement volwassenen   

U dient de betaling van het lidmaatschap te doen op rekeningnummer:  

IBAN : BE94 7555 3513 5414    BIC : AXAB BE 22 

Met vermelding “lidmaatschap 2021- 2022 en Naam speler”  

Gelieve het lidgeld zo spoedig mogelijk over te schrijven zodat uw zoon / dochter verzekert 
is tijdens de trainingen.  

Het lidgeld dient ten uiterste betaald te worden VÓÓR 1 augustus 2021 om de competitie / 
tornooien te kunnen starten.  

Bij niet betaling van het lidgeld kan uw zoon/  dochter hieraan niet deelnemen. 

Wij vragen aan alle spelers, dus ook de huidige, om het online inschrijvingsformulier via onze 

website of via onderstaande link in QR-code opnieuw in te vullen zodoende onze gegevens 

up to date te houden.    

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QXr2o2EP00GNsU9NrWrRb92TG3JFVCdLoJDAkWfk0FFURVdSOTVDNk5LNExQNTBMQVFBTTI3UEFNQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QXr2o2EP00GNsU9NrWrRb92TG3JFVCdLoJDAkWfk0FFURVdSOTVDNk5LNExQNTBMQVFBTTI3UEFNQi4u
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TUSSENKOMST GEMEENTE EN MUTUALITEITEN  

Bij bepaalde mutualiteiten kan je een bedrag terugvorderen van het inschrijvingsgeld in een 

erkende sportclub. Dit varieert van 12,5€ tot 35€.  

Ook sommige gemeentebesturen komen tussen in de lidgelden van erkende 

sportclubs/verenigingen. Voor Kluisbergen bedraagt dit bedrag minimaal 25€. 

U kunt dus op een simpele manier een 37,50€ tot 60€ van uw inschrijvingsgeld terugkrijgen.   

Hiervoor drukt u de nodige aanvraagformulieren zelf af (eventueel achteraan brochure te 

vinden) en laat deze invullen bij de jeugdsecretaris Didier Nicaise en dat op de eerste 3 

woensdagen van de maand september.  

MEDISCHE INFO  

VERZEKERING 

Elk aangesloten lid van KFC Kluisbergen is verzekerd via de premie die is inbegrepen bij het 

lidgeld. De verzekering gaat via de KBVB.  Dit is een aanvullende verzekering na uw 

bestaande ziekenfondsverzekering.  Ze komt dus enkel tussen in zaken, die uw normale 

ziektekostenverzekering niet dekt. Alle activiteiten door KFC Kluisbergen georganiseerd zijn 

verzekerd. Dit geldt behalve voor training en wedstrijden ook voor verplaatsingen op de 

kortste weg van en naar huis.  

Mocht er iets aan de hand zijn, aarzel niet en bel onze jeugdsecretaris Didier Nicaise zo snel 

mogelijk, in elk geval binnen de 24uur!  

KWETSUUR 

Wat te doen bij een kwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd of training ?  

Stap 1: Vraag aan je afgevaardigde, je trainer of TVJO of in de kantine een formulier 

“Ongevallenaangifte” en “Medisch getuigschrift” of vind deze terug op het einde van deze 

brochure. 

Stap 2: Laat dit formulier invullen door de ziekenhuisarts of dokter  

Stap 3: Bezorg het ingevulde formulier binnen de 10 dagen, samen met een 

mutualiteitsklever, terug aan de jeugdsecretaris (Didier Nicaise )  

Stap 4: Indien je definitief genezen bent, laat je het onderste strookje van het 

ontvangstbewijs invullen door de dokter. Let wel: je mag geen sport doen vooraleer een 

dokter dit strookje heeft ingevuld.   
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ESSEVEE VERBINDT – SAMENWERKINGSVERBAND ZULTE WAREGEM 

Twee jaar geleden kregen wij de vraag of we 

geïnteresseerd waren in samenwerking met Zulte 

Waregem – ‘Essevee’. Dat waren we natuurlijk.  Na 

een jaar stilstand door Covid, is het project 

opgestart en gaan we vanaf dit seizoen in zee met 

hen als partnerclub.  Onze visie sluit heel nauw aan 

bij die van hen en daarom kunnen we alleen maar positief zijn over deze samenwerking. De 

expertise van Zulte-Waregem kan ons verder laten ontwikkelen als club.  

Zo krijgen onze trainers, jeugd coördinatoren en bestuursleden workshops aangeboden die ze 

dan kunnen overbrengen binnen onze club. Dit ondersteund onze sportieve en 

organisatorische groeiplannen.  

Onze sportieve begeleiders worden ondersteund door die van hen. Dit komt enkel maar ten 

goede aan onze leden die het beste verdienen. Alle spelers gelijke kwaliteitsvolle kansen 

geven met FUN als basiselement.  

De thema’s en trainingsopbouw lopen deels gelijk met die van Zulte-Waregem. Zo zijn we 

zeker dat alle spelers binnen onze jeugdwerking kwaliteit aangeboden krijgen. Vanaf de u6 

leren de kinderen het spel opbouwen vanaf de doelman. Dit trekken we dan door naar de 

oudere leeftijden. De spelers krijgen 4 soorten trainingen aangeboden. Aanval, verdedigen, 

opbouw en leren omschakelen van aanval tot verdedigen en omgekeerd. 

Spelers die opgemerkt worden door de scouting van hen, blijven verbonden aan onze club en 

op die manier verder opgevolgd. Jonge spelertjes worden dus niet meer zoals voordien 

vroegtijdig weggeplukt. Zulte Waregem meent dat het bij de jongste spelers moeilijk is om in 

te schatten wat het talent is op lange termijn. Te vroeg de overstap maken heeft een grote 

invloed op de leefwereld van het jonge kind en kan het welbevinden of de mentale 

weerbaarheid beïnvloeden.  Dus kiest men ervoor om in de ideale omgeving, dicht bij de 

nestwarmte op te leiden in de lokale voetbalclub. Wat is er nu leuker dan onder de kerktoren 

spelen?  

Als deel van de samenwerking, worden bij de 

partnerclubs tornooien georganiseerd door Zulte 

Waregem, waar naast de partnerclubs ook de 

spelertjes van Zulte-Waregem aanwezig zijn. 

Verder kunnen ook vriendenwedstrijdjes 

georganiseerd worden.  

Als kers op de taart hebben onze spelers de kans 

om dit seizoen eens op te lopen met de spelers 

van de eerste ploeg in het Regenboogstadion en hebben sympathisanten de kans om aan een 

voordeeltarief de wedstrijd te volgen. Meer info op www.essevee.be/verbindt 

  

http://www.essevee.be/verbindt
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DOUBLEPASS – QUALITY LABEL  

In seizoen 2020 – 2021 heeft KFC Kluisbergen 

zich laten auditen door Doublepass 

Vlaanderen om op een objectieve manier te 

weten te komen waar we stonden met onze 

jeugdopleiding. Het is pas door met een 

kritische bril naar jezelf te (laten) kijken dat we 

kunnen groeien.  

Hierbij werd niet enkel gekeken naar de 

sportieve kant van de club maar naar het 

volledige plaatje.  Waar staan we als club op 

organisatorisch gebied, beleid en strategie, 

financieel, infrastructureel, communicatie en HRM, operationeel management en natuurlijk 

voetbaltechnisch. 

Een lijvig dossier moest opgemaakt worden omtrent al deze zaken met de nodige 

stavingsstukken.  Dit dossier werd dan zorgvuldig bekeken en finaal kregen wij de auditeur 

over de vloer om onze beweringen na te kijken.  Sporttechnisch werden een aantal trainingen 

gevolgd en werden diverse trainers en spelers geinterviewed om na te gaan of hun ervaringen 

overeen komen met wat de club beweert.   

Gekoppeld aan deze audit was een onafhankelijke enquête naar alle ouders toe omtrent de 

club. De resultaten van deze enquête waren uitermate belangrijk voor ons als club om te zien 

hoe ouders de club ervaren.  Dit laat ons toe de nodige werkpunten te definiëren. 

Hieronder vindt u de resultaten die we toch met jullie willen delen. U zal zien dat er duidelijke 

werkpunten in naar boven komen.  Hieraan proberen we uiteraard te werken. 
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CLUBPROFIEL : HOE ZIE JE DE CLUB 

( goud= trainers / zwart = ouders ) 
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WAARVOOR STAAT DE JEUGDWERKING VAN DE CLUB:  
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HET IS DUIDELIJK WELKE DOELSTELLINGEN DE CLUB MET DE JEUGDWERKING NASTREEFT : 
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HET IS DUIDELIJK OP WIE DE CLUB ZICH FOCUST MET BETREKKING TOT ZIJN JEUGDWERKING : 
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TEVREDENHEID OUDERS:  

  

Niveau voor het kind 

Vooruitgang van het kind 

Spelgelegenheid  

Leeromgeving 

Ontplooingskansen 

Trainingsmogelijkheden 

Info over activiteiten 

Info over clubvisie 

Info over wel en wee van de club 

Info over doelstellingen leeftijdsgroep 

Info over selecties 

Info over verwachtingen tov ouders 

Voldoende trainers 

voldoende expertise 

voldoende materiaal 

verzorgde infrastructuur 

voldoende velden 

voldoende middelen 

Feedback over inzet en gedrag 

feedback over individuele vorderingen 

feedback over fysieke conditie 

feedback over werkpunten 

mogelijkheid voor volgende seizoen 

feedback over prestaties 

Gedrag medespelers 

betrokkendheid ouders 

respect voor ieder 

rekening houden met mening 

nevenactiviteiten 

clubsfeer 
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Naast deze feedback die we kregen van jullie, was er natuurlijk ook een uitgebreid rapport 

van de auditeur zelf.  

De belangrijkste werkpunten volgens de audit waren geen verrassing voor onszelf.  

• Het verder uitwerken van ons opleidingsplan met meer gedetailleerde sportieve 

richtlijnen 

o Team tactics voor iedere leeftijdcategorie bij balverlies, balbezit 

o Hoe hierop specifieke trainingen doen 

• De kwalitatieve uitbouw van ons trainersequipe door bijvoorbeeld: 

o Investeren in opleiding 

o Samenwerkingsverbanden aangaan 

o Aantrekken gekwalificeerde trainers 

• Infrastructuur verder uitbouwen 

o Werken rond en met de gemeentelijke beperkingen. 

o Uitbouw vaste trainingslocaties, trainingsmateriaal per leeftijd 

• Communicatie 

o Werk maken van actieve participatiegroepen van bv ouders, spelers, 

o Duidelijke spelerscode  

Rond al deze punten zijn we beginnen werken en we zullen dit de komende seizoenen 

blijven doen zodat wij op termijn blijven groeien.  Ondertussen zijn al een aantal zaken in 

gang gezet, onder andere: 

• Samenwerkingsakkoord met Essevee Verbindt 

• De nieuwe trainers voor onze U6- Sylvie Bohez, U11 Frederique De Zutter en U13 

Eddy Herman zijn stuk voor stuk mensen met al wat jaren ervaring op te teller. 

• Huidige trainers kunnen opleidingen volgen 

• Onze U21 en U17 zullen dit jaar ook een aantal fysieke testen en begeleiding op het 

programma hebben om hen voor te bereiden om ook op dat vlak door te groeien.  

• ... 

Finaal stond op ons rapport dat wij als gewestelijke ploeg dusdanig georganiseerd zijn op alle 

vlakken dat we in aanmerking komen voor het Basic Quality label.  

Dit was een onverhoopt succes aangezien de insteek was om voornamelijk de stand van 

zaken te bepalen en aan de hand van de feedback te kunnen groeien naar ons eerste label.  

Aangezien we dit nu reeds gekregen hebben, kunnen we alleen maar meer gemotiveerd zijn 

en verder blijven groeien naar onze eerste ster.  Dit 

kan ten vroegste in 2023 aangezien de labels elke 3 

jaar herzien worden door nieuwe audit.  Doe je dit 

niet, dan verliest uw jeugdopleiding zijn label.  
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WEDSTRIJDDATA EN AFGELASTINGEN  

Ook dit jaar zijn onze jeugdploegen al opnieuw ingeschreven voor het volgende 

voetbalseizoen 2021-2022.  Daarbij moeten wij kiezen op welk niveau wij onze ploegen 

wensen in te schrijven, gaande van Niveau 1 tot Niveau 3.  Dit wordt in onderling overleg 

tussen bestuur en jeugd coördinators gekozen.   

Na de eerste ronde in december is dit aanpasbaar en gebeurt dit deels door de voetbalbond 

op basis van wedstrijdresultaten.  Na nieuwjaar hebben alle ploegen dus nieuwe reeksen.   

Voetbal Vlaanderen probeert zich bij de reeks indeling zoveel mogelijk te houden aan de 

gevraagd niveaus binnen een bepaalde regio.  Doch Niveau 1 kan altijd samen zitten met 

Niveau 2 ploegen. Op dezelfde manier kunnen Niveau 3 ploegen samen zitten met Niveau 2 

ploegen. 

Wij hopen jullie te kunnen informeren midden augustus in welke reeksen jullie zoon/dochter 

speelt.  

Alle gelinkte wedstrijddata van de respectievelijke jeugdreeksen waarin u zoon / dochter 

speelt, komen dan beschikbaar via de “RBFA” app die zowel voor op GooglePlay voor 

Android als iOs voor Apple beschikbaar is.  

Algemene afgelastingen kunt u ook volgen via de App of online via 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/afgelastingen  

Afgelastingen trainingen en wedstrijd: communicatie via de trainer.  

  

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/afgelastingen
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TORNOOIEN  

Over deelname aan tornooien wordt beslist door de jeugdcoördinator. Elke ploeg neemt 

doorheen het jaar deel aan meerdere tornooien (winter /zomer).   

Deelname aan externe tornooien biedt de mogelijkheid aan spelers om op heel korte termijn 

veel spelgelegenheid te krijgen.  De trainer is vrij om bv. zijn sterkste spelers mee te nemen 

naar het tornooi .Dit bevordert hun ontwikkeling door opgedane ervaring.   

Verder is het als club belangrijk aanwezig te zijn bij externe tornooien. Via deze manier 

worden externe ploegen aangezet om ook aanwezig te zijn op ons jaarlijks jeugdtornooi.  Dit 

is een belangrijke bron van inkomsten voor onze jeugdwerking waardoor wij onze 

inschrijvingsgelden kunnen beperkt houden.  

Jaarlijks terugkerende tornooien om uw kalender vrij te houden: 

● Zomertornooien in de weekends vanaf half augustus 

● Indoortornooien tijdens de kerstvakantie 

● Paastornooien / 1- mei tornooien 

● Einde seizoen tornooien tijdens mei-weekends. 

PLOEG AFGEVAARDIGDE – ‘DELEGEE’  

Iedere ploeg heeft nood aan een ploeg afgevaardigde en KFC doet hierbij graag beroep op 

één van de ouders om die taak op zich te nemen.  Als afgevaardigde ben je de 

vertegenwoordiger van de club.  Natuurlijk sta je op die manier heel dicht bij de 

spelersgroep.  Mogelijke taken voor een afgevaardigde zijn natuurlijk altijd in samenspraak 

met de trainer en zijn bv: Het ontvangen van de tegenpartij. 

● Oproepen/ opvolgen aanwezigheid voor wedstrijden. 

● Het ontvangen van de scheidsrechter en tegenstander. 

● Het voorzien van water en de flessenhouder voor de spelers. 

● Het verzamelen van de e-IDs en invullen van de wedstrijdbladen. 

● Deelname stimuleren van de eigen ploeg bij de verschillende clubactiviteiten. 

● Aanvragen en uitdelen van de drankbonnetjes na een thuismatch. 

● Aanspreekpunt voor de ouders aangaande niet-sportieve zaken van de ploeg/club. 

Voelt u zich geroepen om deze taak op u te nemen, spreek dan graag af met jullie trainer of 

stuur een mailtje naar vzw@kfckluisbergen.net    

mailto:vzw@kfckluisbergen.net
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SCHEIDSRECHTERS 

We geloven voor 100% in ons project! 

Ook volgend voetbalseizoen opteert onze jeugdwerking ervoor om jeugdwedstrijden van U6 

tot en met U9 te spelen zonder scheidsrechter.  

Het kind zal dus zelf beslissen of de bal binnen of buiten is. Kinderen van die leeftijd weten 

zelf perfect wat er gebeurt tijdens de wedstrijd en vinden in de meeste gevallen zelf een 

oplossing. We laten de kinderen meedenken en dit kan hun ontwikkeling alleen maar ten 

goede komen.  

Indien er dan toch een onduidelijkheid zou bestaan, hebben de opleiders (trainers, 

afgevaardigden, ouders, … een voorbeeldfunctie om met een gepaste wijze in te grijpen.  

Als club verwachten we ook van de ouders, grootouders en supporters dat ze positief 

aanmoedigen langs de zijlijn, zowel voor de eigen ploeg als de tegenstander.  

Ieder kind moet op dezelfde manier aangemoedigd worden ongeacht huidskleur, godsdienst, 

geslacht, …  Tenslotte voetballen ze allemaal met hetzelfde doel, zoveel mogelijk FUN 

beleven aan hun hobby.  

Help ons de kinderen beter op te leiden en ervoor te zorgen dat ze ongestoord hun wedstrijd 

kunnen afwerken ongeacht het resultaat.  

Vanaf U10 tot en met U21 zal er wel een scheidsrechter aanwezig zijn.  Vanaf U15 worden 

de scheidsrechters aangeduid door de Belgische voetbalbond . 

Bij de jongere afdeling  worden scheidsrechters aangeduid door de spelerskern van onze 

eerste ploegen. Zij trachten de wedstrijden in goede banen te begeleiden. 
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LIDKAART 

Bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zal uw kind 

een lidkaart van KFC Kluisbergen krijgen. Deze kaart geeft 

zowel uw kind als een volwassen persoon een gratis 

toegang bij alle thuismatchen van onze eerste ploegen, 

zowel bij 3de als 4de provinciale.  

AANKOOP KLEDIJ 

Dit jaar zullen we werken met een webshop voor de aankoop van kledij via onze partner 

SnPwear.  Momenteel is deze in aanmaak en wordt de exacte link kenbaar gemaakt eens 

operationeel.  

CLUB INFORMATIE EN NIEUWSBRIEF  

Maandelijks houden wij jullie op de hoogte van het reilen en zeilen binnen KFC. Dit doen we 

via een digitale nieuwsbrief die u wordt doorgemaild.  

Belangrijk hierbij is natuurlijk dat wij over de meest up-to-date contactgegevens beschikken 

van ouders en/of plusouders die u kunt doorgeven via het online- inschrijvingsformulier.  

Indien gewenst kunt u achteraan de brochure een inschrijvingsformulier vinden die u ook 

kunt gebruiken om gewijzigde contactgegevens door te geven.  

Doorheen het jaar wordt ook onze website up to date gehouden met nieuws over 

sportkampen, activiteiten, verkoopacties.   

Neem dus zeker af en toe een kijkje op  www.kfckluisbergen.net 

Verder is KFC ook actief op de sociale media kanalen die we onder andere gebruiken voor 

algemene communicatie en eventuele acties.  Volgen kan interessant zijn. 

 

  
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QXr2o2EP00GNsU9NrWrRb92TG3JFVCdLoJDAkWfk0FFURVdSOTVDNk5LNExQNTBMQVFBTTI3UEFNQi4u
http://www.kfckluisbergen.net/
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SPONSORS 

Om een degelijke club - en jeugdwerking uit te bouwen, hebben we niet alleen nood aan 

medewerkers. Zij zijn weliswaar ons grootste kapitaal, maar natuurlijk zoeken wij ook altijd 

naar mensen die onze club een warm hart toedragen en daarvoor ook een steentje willen 

bijdragen in de vorm van sponsoring.   

Verschillende formules zijn mogelijk gaande van A4 blad in de kantine,  geschonken 

matchbal voor uw ploeg naar keuze, kleding sponsor, reclamepaneel rond veld, … 

Voor alle info, graag Fangio contacteren.  

Wij blijven alleszins verder investeren in onze jeugd en dit seizoen spelen we hopelijk een 

volledige competitie met iedere jeugdspeler in dezelfde wedstrijd outfit.  Dit verhoogd het 

clubgevoel bij spelers, onze herkenbaarheid als club en vergroot vanzelfsprekend het 

aangeboden platform voor onze sponsors. 

OUDERPARTICIPATIE EN VRIJWILLIGERS  

Ouders van wie de zoon of dochter voetbalt bij KFC, die nader betrokken willen worden bij 

de jeugdwerking en een positieve bijdrage willen leveren aan de samenwerking tussen 

ouders en club, zijn welkom!  

De vergaderingen gaan door in een gemoedelijke sfeer en beperken zich tot 3, maximum 4 

avonden per voetbaljaar. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen allerlei onderwerpen aan bod 

komen. 

Vandaar dit oudercomité, waar je met onderwerpen van algemene aard, vragen, 

opmerkingen, problemen en uiteraard ook suggesties terecht kan. 

Wil je graag deel uitmaken van ons oudercomité, stuur je dan een mail naar 

jeugd@kfckluisbergen.net 

Wij zijn uiteraard ook nog op zoek naar helpende handen (bij allerhande activiteiten, 

afgevaardigden, jeugdtrainers, …). 

Wie zijn betrokkenheid next-level wil brengen en geïnteresseerd is in een actievere rol als 

bestuurslid, kan zich altijd melden tot Fangio voor meer info.  
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SAVE THE DATE 

Na twee jaar van onderbroken planningen en activiteiten, durven wij momenteel niet al te 

ver vooruit activiteiten plannen en aankondigen in deze brochure.  In plaats daarvan zullen 

we proberen korter op de bal te spelen en geplande activiteiten aankondigen via onze 

trainers en communicatie-kanalen.   

PARKING  

Om ook dit jaar vlot te kunnen samenwerken met onze buren in de Misseweg, 

vragen wij u om zoveel mogelijk de parking op het einde van de straat of de 

voorziene parkeerstrook in de Misseweg voor het voetbalveld te gebruiken 

voor lang parkeren.  De parkeerplaatsen voor de huizen en ook de prive parking 

van cafe Hellevier worden liefst niet gebruikt voor lang parkeren.   
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ZOMERVAKANTIE VOETBAL – EN OMNISPORTKAMP VAN 16 TEM 20 AUG ‘21  

Voor de 4e maal organiseren we een voetbal- en omnisportkamp tijdens de zomervakantie. 

VOOR WIE?                     

Alle kinderen van 6 – 15 jaar. 

WAAR? 

Op en rond voetbalveld KFC Kluisbergen.   

DOOR WIE?                    

Gediplomeerde trainers (zowel van de KBVB 

als opvoedkundige) zorgen voor de 

begeleiding.. 

PROGRAMMA 

DAGELIJKS VOETBALTRAINING: 

• Techniektraining 

• Spelvormen 

• Penaltycup 

• Neymar van KFC 

• Wedstrijdjes 

OMNISPORTEN: 

• Bosspelen 

• Hindernisparcour 

• Bal – en tikspelen 

• Boogschieten 

DAGINDELING 

8u tot 9u: Opvang 

9u tot 12 u: Voetbal en omnisport 

12u tot 13u15: warme maaltijd 

13h15 tot 16u: voetbal en omnisport 

16u tot 17u: Opvang 

PRIJS? 

€125 per kind. 

Storten op rekeningnummer:  

IBAN BE56 7506 8458 9988 

Mededeling: “Voetbal – en omnisportkamp 

+ Naam kind + Leeftijd” 

INBEGREPEN 

•         WARME MAALTIJD  

Soep  / Hoofdgerecht / Fruit als dessert 

•         KOEK EN DRANK  

Dagelijks koekje en drankje (water = beste 

dorstlesser) 

•         DIPLOMA EN GROEPSFOTO  

•         RECEPTIE  

Op vrijdag krijgen de kinderen een ijsje. 

De ouders een glaasje, aangeboden door de 

club 

CONTACTPERSOON, INFO EN INSCHRIJVING  

Nils Holvoet  GSM: 0472/98.64.65  

 Jonathan Sentrie GSM 0498 / 76 28 62 

Gelieve het inschrijvingsformulier in te 

vullen en door te sturen naar:  

sportkampkfckluisbergen@hotmail.com  

Inschrijvingsformulier zie site 

www.kfckluisbergen.net 

FACEBOOK : SPORTKAMPEN KFC KLUISBERGEN  

mailto:sportkampkfckluisbergen@hotmail.com
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OPLEIDINGSVISIE VANUIT VOETBAL VLAANDEREN 

Voetbal Vlaanderen is de overkoepelende voetbalbond voor veldvoetbal, minivoetbal, futsal, 

recreatief voetbal,.. in Vlaanderen.  Zij bepalen de spelformaten per leeftijdsgroep.  

2V2 

2v2 is het wedstrijdformat voor de 5-jarige spelertjes (U6) en noemen we "dribbelvoetbal". 
In verschillende korte wedstrijdjes ontdekken de spelertjes vooral zichzelf en de bal en 
kunnen ze reeds de eerste dribbel- en passeerbewegingen oefenen. Dribbelen en trappen 
zodat iedereen kan scoren! 

TERREIN 

Er wordt gespeeld op 4 identieke terreintjes. De terreinafmetingen staan gelijk aan een 
kwart van een duiveltjesterrein. De kleine 2v2 terreintjes kunnen dus ook uitgezet worden 
op dit duiveltjesterrein.  
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TEAM 

Een team U6'jes bestaat idealiter uit 8 spelers waarbij je als begeleider 4 tweetallen maakt. 
Eventuele reservespelers worden geactiveerd op een extra terreintje. 

VELDBEZETTING  

Eén tegen één duels zijn het belangrijkst. Daarom spelen we met 1+K tegen 1+K. 

 

ROL VAN DE BEGELEIDER  

● Laat de kinderen hun lichaam, de bal en het voetbal spel zelf ontdekken. Tracht hen 

niet constant te overladen met goedbedoelde tips. 

● Tracht de kinderen te stimuleren en inspireren en zet aan tot "trial and error". 

"Voorcoachen" is daarbij een rem op de ontwikkeling. 

● Als begeleider in het dribbelvoetbal laat je de aandacht naar de "dribbel" gaan. De 

speler is bezig met het "ik en de bal" en niet met de omgeving errond. Passing is 

daarom van ondergeschikt belang. 

● Een 5-jarige is snel vermoeid maar al even snel uitgerust. Creëer na elke wedstrijd 

een kort, gezamenlijk rustmoment. 

● Het uiteindelijk doel van de begeleiding is de spelertjes niet te moeten 

begeleiden. Let them play! 

● Meer info kan je vinden op de 2V2 site van Voetbal Vlaanderen 

 

  

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-jeugd/2v2
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3V3 

3v3 is het wedstrijdformat voor de 6-jarige spelertjes (U7). De wedstrijdjes worden reeds iets 
langer en een medespeler wordt geïntroduceerd waarbij de passing voor de eerste maal aan 
bod komt. Het duel staat nog steeds centraal en scoren blijft uiteraard belangrijk. 

 

TERREIN 

Er wordt gespeeld op 2 identieke terreintjes. De terreinafmetingen staan gelijk aan de 
helft van een duiveltjesterrein. De 2 terreintjes kunnen dus ook uitgezet worden op dit 
duiveltjesterrein. 
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TEAM 

Een team U7'tjes bestaat idealiter uit 6 tot 8 spelers waarbij de begeleider 2 drietallen 
maakt. De eventuele reservespelers breng je tussen de wedstrijdhelften in. Uiteraard speelt 
iedereen evenveel. 

VELDBEZETTING  

We spelen in een driehoek met de doelverdediger als achterste punt. 1 tegen 1 duels staan 
centraal. 

 

ROL VAN DE BEGELEIDER  

● Laat de kinderen hun lichaam, de bal en het voetbal spel zelf ontdekken. Tracht hen 

niet constant te overladen met goedbedoelde tips. 

● Tracht de kinderen te stimuleren en inspireren en zet aan tot "trial and error". 

"Voorcoachen" is daarbij een rem op de ontwikkeling. 

● Als begeleider van 3v3 bij U7 laat je de aandacht nog steeds naar de dribbel en het 1 

tegen 1 duel gaan. De spelers zijn bezig met "ik en de tegenstander". Introduceer 

weliswaar mondjesmaat de passing in de fase "ik en de medespeler". 

● Het uiteindelijk doel van de begeleiding is de spelertjes niet te moeten 

begeleiden. Let them play! 

● Meer info kan je vinden op de 3V3 site van Voetbal Vlaanderen 

  

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-jeugd/3v3
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5V5 

5v5 is het wedstrijdformat voor 7 en 8- jarigen (U8 en U9). De extra spelers zorgen voor 3 

linies en geven meer (korte) passingmogelijkheden. De 'decision making' wordt meer 

bepalend. 

 

TERREIN 

Er wordt gespeeld op een terrein van 25m op 35m.  
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TEAM 

Het team bestaat uit 5 spelers (4+K) en maximaal 3 wisselspelers. Doorlopende wissels zijn 
van toepassing en alle spelers spelen evenveel. 

VELDBEZETTING  

Er wordt gespeeld in een ruitformatie (vliegtuig) waarbij er 3 linies gevormd worden. Tussen 
de spelers ontstaan er driehoeken en 1v1 situaties zijn overal van toepassing. 

 

 

ROL VAN DE BEGELEIDER  

● Uit je fouten leer je. Laat de kinderen deze fouten maken en corrigeer niet elke actie. 

● De coaching is steeds gericht op de speler en niet op het team. 

● Gebruik de rustmomenten tussen de quarters voor concrete individuele tips. 

● Als begeleider van 5v5 geef je voldoende aandacht aan het duel en de individuele 

actie.  

● Geef aandacht aan "decision making" waarbij de spelers de keuze dienen te maken 

tussen dribbelen, passen of trappen. 

● Meer info kan je vinden op de 5V5 site van Voetbal Vlaanderen 

  

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-jeugd/5v5
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8V8 

8v8 is het wedstrijdformat voor 9- tot 12-jarigen (U10 tem U13). Er komen meer spelers bij 

per linie en de afstanden worden groter waardoor halflange passing van toepassing is. 

 

TERREIN 

Er wordt gespeeld in de breedte van een half voetbalterrein. Voor de exacte afmetingen 

maken we een onderscheid tussen U10/U11 en U12/U13. 
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TEAM 

Het team bestaat uit 8 spelers (7+K) en maximaal 4 wisselspelers. Doorlopende wissels zijn 
van toepassing en alle spelers spelen evenveel. 

VELDBEZETTING  

We adviseren om met het 8'tal in een dubbele ruit te spelen. Dit is een logisch vervolg van 
de formatie bij 5v5 en geeft de spelers de nodige herkenbaarheid. Overal op het terrein zijn 
er bovendien driehoeken en 1v1 situaties. 

 

ROL VAN DE BEGELEIDER  

● Uit je fouten leer je. Laat de kinderen deze fouten maken en corrigeer niet elke actie. 

● De coaching is vooral gericht op de speler en in mindere mate op het team. 

● Gebruik de rustmomenten tussen de quarters voor concrete individuele tips. 

● Geef aandacht aan "decision making" waarbij de spelers de keuze dienen te maken 

tussen dribbelen, passen of trappen. 

● Meer info kan je vinden op de 8V8 site van Voetbal Vlaanderen 

  

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-jeugd/8v8
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11V11 

11v11 is het wedstrijdformat vanaf 13 jaar (U14) en ouder. De wedstrijden worden nu 

nagenoeg gespeeld volgens het spelreglement van het voetbalspel voor volwassen teams. 

Het voetbal wordt een spel waarin lange passing en de buitenspelregel zijn intrede doen. 

 

TERREIN 

Er wordt gespeeld op een volledig terrein. 
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TEAM 

Het team bestaat uit 11 spelers (10+K) en maximaal 5 wisselspelers die, afhankelijk van de 
leeftijdscategorie, na elke quarter verplicht (U15 en U17) of doorlopend (U19 en U21) 
ingezet kunnen worden. 

VELDBEZETTING  

We adviseren in de jeugdopleiding in een 4-3-3 opstelling te spelen. Deze formatie biedt de 
meeste ontwikkelingskansen aangezien er tussen alle spelers driehoeken gevormd kunnen 
worden en er bovendien overal op het terrein 1v1 situaties gecreëerd worden. 

 

ROL VAN DE BEGELEIDER  

● Uit je fouten leer je. Laat de kinderen deze fouten maken en corrigeer niet elke actie. 

● De coaching is vooral gericht op de speler en in mindere mate op het team. 

● Gebruik de rustmomenten tussen de quarters voor concrete individuele tips. 

● Geef aandacht aan "decision making" waarbij de spelers de keuze dienen te maken 

tussen dribbelen, passen of trappen. 

● Meer info kan je vinden op de 11V11 site van Voetbal Vlaanderen 

 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-jeugd/11v11
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INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUWE SPELERS  

Bij voorkeur vragen we om uw gegevens online in te vullen via onze inschrijvingslink. 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
nieuwe spelers  2021 - 2022 

 

GELIEVE IN BLOKLETTERS TE NOTEREN 

Naam  
 

 

Voornaam  
 

☐ M / ☐V 

Inschrijven voor de 
reeks 

 
 

  

Adres 

 
 
 
 

 

Adres vader: Adres moeder: 

 
 

 

Nationaliteit  
 

  

Geboorteplaats  
 

  

Geboortedatum  
 

  

Rijksregisternummer  
 

  

Telefoon/GSM 1  
 

Op naam van:  

Telefoon/GSM 2  
 

Op naam van:  

Noodtelefoon /GSM  
 

Op naam van:  

Naam vader  
 

e-mailadres vader  
 

Naam moeder  
 

e-mailadres moeder  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QXr2o2EP00GNsU9NrWrRb92TG3JFVCdLoJDAkWfk0FFURVdSOTVDNk5LNExQNTBMQVFBTTI3UEFNQi4u
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Tweede ouder 
(indien gescheiden) 

 

☐ stiefmama 

☐ stiefpapa 

Naam: 
 

 

Voornaam:  

Telefoonnummer  

Tweede ouder 
(indien gescheiden) 

 

☐ stiefmama 

☐ stiefpapa 

Naam:  

Voornaam:  

Telefoonnummer  

 

 

Welke mutualiteit ?  

Gezondheid Naam huisarts: 

 
 

Telefoonnummer: 

 
 

Wenst zich in te zetten bij de 
ouderparticipatie? 

☐Ja 

☐ Geen interesse 

Wenst mee te werken aan de 
jeugdwerking? 

☐ jeugdtrainer 

☐ afgevaardigde 

☐ meehelpen bij de activiteiten 

☐ ……………. 

GPDR- toestemming?  
 
 
 

Handtekening ouder: 
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