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VADEMECUM TRAINERS 

 

FENIKS (symbool van de wederopstanding)  

 

 

“Never waste the opportunity offered by a good crisis.” 
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1. WELKOM. 

 

Beste trainer  

 

De jeugdvoorzitter en de voltallige sportieve cel van KVK Westhoek heten je van harte welkom binnen 

onze werking. 

Voor de anciens is er misschien weinig nieuws onder de zon. De nieuwkomers zijn wellicht wat 

overweldigd door al de informatie die als een tsunami op hen afkomt. 

Wij hopen met dit vademecum die informatie te stroomlijnen. 

Aarzel niet om contact te nemen als sommige zaken niet duidelijk zijn! 

 

In ieder geval welkom in KVK Westhoek! 

 

2. MISSIE EN VISIE. 

MISSIE 

De werking van KVK Westhoek wil de vooropgestelde missie gestalte geven. 

TALENT VIND JE OVERAL – KANSEN NIET! 

Laat-maturen hebben misschien het meest talent 

Geef ook hen de kans!! 

VOETBAL = OPLEIDEN OM MORGEN TE WINNEN 

KVK Westhoek wil zoveel mogelijk (jeugd)spelers uit de regio de kans geven om hun favoriete sport te 

beoefenen. Bijzondere aandacht gaat uit naar KWALITEITSVOLLE OPLEIDING, FAIRPLAY en ETHIEK! 

 

MAATSCHAPPELIJKE DIMENSIE // COMMUNITY WERKING 

In de hele werking wordt het sociaal-maatschappelijke aspect nooit uit het oog verloren. KVK Westhoek wil 

(jeugd)spelers opleiden én opvoeden. We willen voor spelers, medewerkers, ouders, supporters en sponsors 

een familiale club zijn! 

WE GAAN ER PRAT OP 

E EERLIJKHEID 

R RESPECT 

  

P POSITIEF 

R REALIST 

A AMBITIE 

T TEAM 
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VISIE 

KVK Westhoek heeft de ambitie een toonaangevende club in de regio te zijn en wil een volwaardige 

plaats in het nationale amateurvoetbal innemen en behouden. 

 

KVK Westhoek wil door een gezond financieel en juridisch gestructureerd beleid de continuïteit en de 

duurzaamheid van de club waarborgen. 

 

KVK Westhoek streeft een hoogstaande jeugdwerking na. De jeugdwerking probeert niet enkel jonge 

spelers naar een zo hoog mogelijk sportief niveau te brengen maar tracht ook een duidelijke sociale  

meerwaarde aan te reiken. 

 

Het realiseren van de missie en de visie is het werk van iedereen binnen de club en wordt door de hele 

vereniging gedragen. 

 

VOETBAL // OPLEIDEN OM MORGEN TE WINNEN 

 UITGANGSPUNTEN 

 CODE 

 COMMUNICATIE 

 ORGANISATIE 

 DISCIPLINE 

 ENGAGEMENT 

 

 FUN 

 Plezier hebben in de uitoefening van onze geliefkoosde voetbalsport staat centraal in ons 

aanbod. 

 In elke wedstrijd, oefensessie en andere clubactiviteit komt het FUN-element aan bod. 

 

 LTPD 

 Opleiden van jeugdvoetballers gebeurt niet in één jaar. We werken stap na stap aan de 

opleiding (en slaan geen stappen over!) De spelers krijgen de kans om te groeien. Laat-rijpe 

spelers mogen niet uit het oog verloren worden. 

 We doen aan LONG TERM PLAYER DEVELOPMENT! 

 

 GOED OPGELEIDE TRAINERS 

 KVK Westhoek wil niet enkel voldoen aan de normen opgelegd door Voetbal Vlaanderen 

(licentievoorwaarden IP – voetbal). We streven naar 100% gediplomeerde trainers en 

begeleiders. 
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 Trainers die de mogelijkheid niet hebben een cursus tot het halen van een diploma te 

volgen, krijgen intern de nodige begeleiding. 

 Elk seizoen organiseert KVK Westhoek hiervoor een 2-tal (interne) workshops. 

 

 PANATHLON VERKLARING 

 Alle kinderen hebben het recht om: 

o Sport te beoefenen. 

o Zich te vermaken en te spelen. 

o In een gezonde omgeving te leven. 

o Waardig behandeld te worden. 

o Actief te zijn in een omgeving zonder racisme. 

o Begeleid te worden door competente mensen. 

o Deel te nemen aan trainingen aangepast aan hun leeftijd. 

o Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau. 

o In veilige omstandigheden te sporten. 

o Rust te krijgen. 

o De kans te krijgen kampioen te worden maar het niet te moeten worden. 

 

 OPLEIDINGSPLAN KVK WESTHOEK 

 De volledige opleiding van KVK Westhoek staat uitgeschreven in een opleidingsplan dat 

opgemaakt en bijgewerkt wordt door de TVJO ’s. 

 Het opleidingsplan wordt ter beschikking gesteld aan alle jeugdtrainers (Pro Soccer Data) 

 Alle trainers engageren zich dit plan maximaal te implementeren. 

 

 50% SPEELTIJD VOOR IEDEREEN 

 KVK Westhoek wil alle spelers een kans geven. De meest getalenteerde spelers kunnen zich 

ontwikkelen op interprovinciaal (provinciaal) niveau. Spelers met een ietsje minder aanleg 

krijgen speelgelegenheid op gewestelijk niveau. 

 Soms wordt onze gewestelijke capaciteit overschreden. Om hieraan te verhelpen is een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Sassport Boezinge. 

 Interprovinciaal streeft KVK Westhoek niveau 3 na (hoogste niveau). 

 Gewestelijk wordt gekozen voor het niveau dat het best aansluit bij de mogelijkheden van 

de beschikbare spelers. Indien haalbaar wordt altijd geopteerd voor niveau 3. 

 In elke wedstrijd moet elke speler minstens 50% van de tijd spelen! 

 

 MEISJES ZIJN WELKOM 

 KVK Westhoek maakt geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Meisjes die graag willen 

voetballen zijn meer dan welkom in onze vereniging. 

 

 POSTFORMATIE 

 De ultieme stap naar de beloften en naar de A-kern is de zwaarste. 

 Heel jong al doet WiFa (Westhoek Indoor Football Academy) dienst als rode loper. 

 KVK Westhoek wil zijn spelers begeleiden om de laatste kloof te dichten. 

 Het WF (Westhoek Future(s)) – project dient als ultieme springplank. 

 De werking van de talentenpool wordt verder uitgewerkt door middel van een POP 

(persoonlijk ontwikkelingsplan) en een PAP (persoonlijk actieplan). 

 Een afzonderlijke beloftetrainer (tegelijk T3) vormt de brug tussen de jeugdwerking en de 

A-kern. 
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SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE DIMENSIE // COMMUNITY WERKING 

KVK Westhoek wil op geen enkel ogenblik de brug met de maatschappij uit het oog verliezen. In de 

werking is er een voortdurende link met de snel evoluerende maatschappij waarin ICT een belangrijke 

rol speelt, sociale media willen domineren, kans armoede om de hoek loert en verrechtsing de teneur 

wordt! 

 

UITGANGSPUNTEN 

 

 U6 – U11: LIFE STYLE (opgenomen in het leerplan WiFa) 

 Life style. 

 Gezonde levenswijze. 

 Zelfredzaamheid. 

 Assertiviteit en kritische zin. 

 

 U12 – U15: FAIR PLAY & CONFLICTBEHEERSING 

 Fair play. 

 Vredeseducatie. 

 Assertiviteit en kritische zin. 

 Omgaan met sociale media. 

 Mentale weerbaarheid. 

 Studiebegeleiding. 

 

 U16 – U19: PREVENTIE ALCOHOL, DRUGS & DOPING 

 Preventie alcohol, drugs en doping. 

 Gamen. 

 Mentale weerbaarheid. 

 Studiebegeleiding. 

 

 G – sporters 

 KVK Westhoek wil IEDEREEN laten sporten. 

 Kinderen (kids), tieners (teen) en volwassenen met een beperking kunnen aansluiten 

bij het G-Voetbal! 

 NIEMAND BUITENSPEL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7
 

3. ORGANIGRAMMEN 

 

 

ORGANIGRAM JEUGDWERKING 

Gegevens: 

 

Jeugdvoorzitter: Martin Willems – 0475/918448 

Academy manager – API: Geert Glorie – 0476/377075  

TVJO 2/2 – 3/3 – 5/5 + werving: Wim Baelen - 0498/441850 

TVJO 8/8 + coördinatie WiFa: Jef De Leeuw - 0496 / 814508 

TVJO 11/11 + coördinatie WF : Frederik Bouten – 0479 / 337503 

Teamtrainer U13 +  WiFa + WF: Davy Durant - 0472/775414 

WiFa + coördinatie scholenproject: Björn Vanisacker - 0486/968702 

Scout + ombudsman: Freddy Coffyn – 0496 / 814506 

 

Extra medewerkers: 

 

Sportverzorger + medisch luik WF: Jonathan Bervoet – Surplace – 0479 / 955244 

Logistiek: Stefaan Duprel – 0472 /546940 

Evenementen en tornooien: Luc Debeer - 0472/339230 

 

4. Overzicht trainers. 

 

Team Trainer Telefoon Mail 

U6 Wesley Ares 0476/753145 wesley.ares@skynet.be 

U6 Liam Ares 0471/451686 wesley.ares@skynet.be 

U7  Nathan Bunga 0465/309086 nathanbungalow@gmail.com 

U8 Liselore Carlier 0474/764599 liselorecarlier@hotmail.com 

U8 Dieter Nutten 0474/291214 dieternutten@hotmail.com 

U9  Jarne Wydoodt 0496/085200 jarne.wyd@gmail.com 

U9 Arne Boone 0471/372491 arne.boone1995@gmail.com 

U9  Toon Kint 0472/353175   toonkint@outlook.com 

mailto:wesley.ares@skynet.be
mailto:wesley.ares@skynet.be
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IP U10  Kevin Pecqueux  0478/720059 kenzopecqueux19@hotmail.com  

G U10  Geoffrey Prouvost  0475/448526 geoffrey.prouvost1@gmail.com 

IP U11  Denis Dushaj  0473/642488 denisdushaj@hotmail.com  

G U11  Gerd Debuyck  0471/532744 meriva0@hotmail.com  

IP U12 A Aaron Carrein 0471/472918 carreinaaron15@gmail.com 

IP U12 B Jeroen Neyrinck 0499/397843 Jeroen.neyrinck@gmail.com 

IP U13 A Davy Durant 0472/775414 davydurant_3@hotmail.com 

IP U13 B Nico Vermeulen 0497/104096 vermeulen.nico@telenet.be 

G U13 A Luc De Beer 0472/339230 luc.debeer2@telenet.be 

IP U14 Gudjon Desender    0470/054790 gudjon.desender@outlook.com  

IP U15 Paul Vanfleteren 0496/771479 paulvanfleteren@skynet.be 

G U15 Michael Verstraete   0474/715037 julieplatteeuw@hotmail.com  

IP U16 Kurt Clauw 0486/573856 kurtclauw@hotmail.com 

IP U17 Franky Colson 0474/372161 frankyc@skynet.be 

G U17 Luc De Beer 0472/339230 luc.debeer2@telenet.be 

IP U19 Frederik Wydoodt 0495/412459 frederik.wydoodt@telenet.be 

Beloften Frederik Bouten 0479/337503 frederik.bouten1@gmail.com 

Keepers OB Vincent Leroy 0478/683637 vincent.leroy3@telenet.be 

Keeper BB Pedro Versavel 0478/792932 info@westsave.be 

Looptrainer Koen Lefebvre 0493/459758 koen.lefebvre@telenet.be 

WiFa Davy Durant 0472/775414 davydurant_3@hotmail.com 

WiFa Bjorn Vanisacker 0486/968702 bjorn.vanisacker@telenet.be 

TVJO alg. Geert Glorie 0476/377075 geert.glorie@telenet.be 

TVJO MB BB Frederik Bouten 0479/337503 frederik.bouten1@gmail.com 

TVJO OB 8/8 Jef De Leeuw 0495/351874 jef.deleeuw1@gmail.com 

TVJO OB  Wim Baelen 0498/441850  baelen.wim@outlook.be 

Hoofdscout Freddy Coffyn 0478/319719 freddy.coffyn@telenet.be 

G U13 D Mark Brimmel 0474/283553 mark.brimmel@skynet.be 

U 8 Jan Demeester 0471/548578 jan.demeester@gmail.com 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kenzopecqueux19@hotmail.com
mailto:geoffrey.prouvost1@gmail.com
mailto:meriva0@hotmail.com
mailto:meriva0@hotmail.com
mailto:filipbecuwe@gmail.com
mailto:gudjon.desender@outlook.com
mailto:gudjon.desender@outlook.com
mailto:jurgenlobke@gmail.com
mailto:vincent.leroy3@telenet.be
mailto:jeroen.berteyn@skynet.be
mailto:filipbecuwe@gmail.com
mailto:jurgenlobke@gmail.com
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5. FUNCTIEBESCHRIJVING. 

MISSIE & VISIE VAN KVK WESTHOEK 

Iedere jeugdtrainer kent de missie en de visie van KVK Westhoek en weet het document terug te 

vinden op www.kvkwesthoek.be 

Alles is te raadplegen in ‘intradesk’ op Pro Soccer Data. 

 

Iedere jeugdtrainer engageert zich om samen met alle andere actoren binnen de club deze missie en 

visie maximaal waar te maken. 

 

Basis 
 

 Invallers 

COMMUNICATIE 
 

C COMMUNITY WERKING 

ORGANISATIE 
 

O OPLOSSINGEN ZOEKEN 

DISCIPLINE 
 

D DISCRETIE 

ENGAGEMENT 
 

E EIGEN POSITIEVE INBRENG 

 

DE TAAK VAN DE JEUGDTRAINER 

 

OPLEIDEN 
 

POP & PAP OPVOEDEN 

Sterke punten nog verbeteren 
 

 Handelen als goede huisvader 

Sleutelen aan de werkpunten 
 

 Meewerken aan community 
plan 

 

PRAKTISCH 

 De jeugdtrainer beschikt bij voorkeur over minstens een getuigschrift C (of heeft de intentie 

die opleiding op termijn te volgen). 

 De jeugdtrainer neemt deel aan alle trainersvergaderingen en clinics van KVK Westhoek. De 

activiteiten worden beperkt in aantal (3 per seizoen) en de data worden zo vroeg mogelijk 

gecommuniceerd. Afwezigheid wordt in rekening gebracht! 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN 

 Maximaal uitvoeren van de sportieve plannen opgesteld door de TVJO’s (“Head of coaches”). 

 Voorbereiden en verzorgen van de trainingen uitgaande van de doelstellingen geformuleerd 

in de sportieve plannen. 

 Strikt naleven van het opgestelde trainingsprogramma (terreinbezetting – uurregeling – 

indeling kleedkamers). 

 Eindverantwoordelijke voor de wedstrijdselecties (met uitzondering van de keepers). 

http://www.kvkwesthoek.be/
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 Instaan voor de wedstrijdvoorbereidingen (op basis van het stramien aangereikt door de 

Head of coaches – bij voorkeur door middel van de mogelijkheden van Pro Soccer Data) 

 Naleven van de regelgeving toegestuurd vanuit Voetbal Vlaanderen. 

 Naleven van de afspraken gemaakt in het kader van de samenwerkingen met FC Brugge,  

Sassport Boezinge & Brielen Sport. 

 Op een POSITIEVE manier coachen (positief tegenover eigen spelers, ouders, referees en 

tegenstrevers). 

 Voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden instaan voor een ordentelijke begeleiding 

van de spelersgroep (kleedkamer, materiaal, kledij). 

 Deelname aan tornooien voorstellen aan de algemeen TVJO (“Academy Manager”). 

 Vriendschappelijke wedstrijden voorstellen aan de TVJO (“Academy Manager”). 

 De algemeen TVJO zo snel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele calamiteiten (rode 

kaarten, incidenten, blessures, ….). 

 Uitvoeren van de evaluaties (en pre-evaluaties) op de afgesproken data. 

 Beschikbaar zijn voor mogelijke functioneringsgesprekken. 

 Binnen de eigen mogelijkheden maximaal gebruik maken van Pro Soccer Data. 

 Actief deelnemen aan de sportieve en extra sportieve activiteiten** van de jeugdwerking. 

o Pas- en betaaldag (verplicht aanwezig – afgelast wegens Corona – digitaal verlopen) 

o Voorbereidingstornooi. 

o Jeugd dag. 

o Kippenfestijn **. 

o Koeken- en wijnverkoop **. 

o Christmas Truce Tournament. 

o WM Soccertornooi 

o Afsluitende BBQ **. 

o Deelname Beker Duiveltjes (U9)  

o Deelname WM Youth Cup (U10 t.e.m U17 // alternatief Cup Nieuwsblad) 

 

6. ENGAGEMENT IP – TRAINERS. 

 

Voetbal Vlaanderen eist dat trainers van de P U8, P U9, IP U10, IP U11, IP U12, IP U13, IP U14, IP U15, 

IP U16 & IP U17 een engagementsverklaring tekenen. 

Ook van de keepertrainer, de TVJO en 3 talentscouts wordt een dergelijk engagement verwacht. 

 

VEREISTE DIPLOMA’S 

P U8 (5/5) 
 

Getuigschrift C 

P U9 (5/5) 
 

Getuigschrift C 

IP U10 (8/8) 
 

Getuigschrift B 

IP U11 (8/8) 
 

Getuigschrift B 

IP U12 (8/8) 
 

Getuigschrift B 

IP U13 (8/8) 
 

Getuigschrift B 

IP U14 (11/11) 
 

Uefa B 

IP U15 (11/11) 
 

Uefa B 
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IP U16 (11/11) 
 

Uefa B 

IP U17 (11/11) 
 

Uefa B 

In totaal gaat het om 14 trainers – 2 afwijkingen zijn toegestaan 

Keepertrainer Keepertrainer niveau 1 
 

3 Talentscouts Attest talentscout 
 

TVJO TVJO-niveau 2 
 

VERPLICHTE DEELNAME VAN U12 – U13 – U14 – U15 AAN DE PROVINCIALE JEUGDOPLEIDING (PJO). 

 

BESCHIKKEN OVER MINSTENS 2 DEGELIJKE TERREINEN. 

 

MINSTENS 3 STERREN – LABEL HEBBEN. 

 

7. COMMUNICATIE  

 Rechtstreeks (verbaal) communiceren. 

 Pro Soccer Data (mailfunctie). 

 Per mail als er externen betrokken zijn of bij te groot volume. 

 

8. PROBLEMEN AANPAKKEN. 

 Probleem kan van diverse aard zijn. 

 Probleem kan van iedereen komen. 

Strategie wordt bepaald door de SPORTIEVE CEL 

 

  Zelf oplossing aanreiken 

Doorverwijzen naar sociale cel 

Doorverwijzen naar medische cel 

Andere gespecialiseerde hulp voorstellen 

Probleem

Trainer

Head of coaches

Vertrouwenspers.

TVJO

Jeugdvoorzitter
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 Eén uitzondering: grensoverschrijdend gedrag: rechtstreeks naar een lid van de sportieve cel 

(Martin – Freddy – Geert – Jef – Frederik – Wim – Davy - Björn). ABSOLUTE DISCRETIE IS HIER 

VERZEKERD. Geert Glorie is aangesteld als API (aanspreekpunt integriteit). 

 

o Pestgedrag 

o Ongewenst seksueel gedrag 

o Discriminatie 

o Geweld 

ETHISCH SPORTEN 

 Gedragscode. 

 Aandacht voor FAIRPLAY: 

o ≠ Agressie 

o ≠ Racisme 

 Aandacht voor educatie en opvoeding. 

 Aandacht voor gezins- en schoolomgeving. 

 Aandacht voor inclusie, diversiteit en solidariteit. 

 Aandacht voor discriminatie en financieel zwakkeren. 

 Aandacht voor mensen met een etnische achtergrond. 

 Fysieke en psychische integriteit garanderen. 

 

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN KVK Westhoek - jeugd 

KVK Westhoek wil een veilige en aangename voetbalvereniging zijn. We doen er alles aan om 

grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie te 

voorkomen.  

MAAR STEL NU DAT… 

Ervaring in eigen midden en binnen andere verenigingen leert ons dat er momenten en gebeurtenissen zijn 

waarbij grensoverschrijdend gedrag zich toch voordoet. Binnen KVK Westhoek - jeugd willen wij dit graag 

voorkomen. 

Om die reden is bij KVK Westhoek – jeugd vertrouwenspersoon aangesteld. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang 

bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit aanbod geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. 

Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste 

situatie kan ervoor zorgen dat de situatie niet escaleert. 
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In welke gevallen KAN IEMAND TERECHT BIJ DE 
VERTROUWENSPERSOON VAN KVK Westhoek - jeugd? 

Als er vragen zijn over of te maken krijgt met: 

o Pesten en gepest worden. 

o Machtsmisbruik en verbale agressie. 

o Het gevoel hebben omwille van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur uitgesloten te worden. 

o Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop 

iemand benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of bij gedrag dat je als onprettig 

ervaart. 

o Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te 

maken heeft. 

o De wijze waarop er met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team. 

o Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als begeleider verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als 

het team onder de douche staat). 

o Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 

o Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag. 

 

WAT DOEN DE VERTROUWENSPERSOON? 

Hij luistert naar het verhaal en helpt zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt 

strikt vertrouwelijk behandeld. Hij doet niets wat de melder niet weet. 

De vertrouwenspersoon kan helpen bij het indienen van een klacht bij de sportbond of de politie. Maar 

gewoon even praten kan ook. 

HOE VERTROUWELIJK IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON? 

In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij je vraag of probleem te betrekken of 

extern advies te vragen. Dit gebeurt altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de 

gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van KVK Westhoek - jeugd plaats vond, wordt uiterst 

vertrouwelijk omgesprongen. 

  

 

 

 

http://atc65.nl/nieuws/team/beheerder/detail/atc%E2%80%9965-heeft-een-vertrouwenspersoon
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DE VERTROUWENSPERS(O)ON(EN) VAN KVK Westhoek - JEUGD 

 De leden van de sportieve cel functioneren als vertrouwenspersoon (Martin Willems – Jef De Leeuw – Frederik 

Bouten -  Freddy Coffyn – Geert Glorie – Wim Baelen – Davy Durant – Bjorn Vanisacker). 

Geert Glorie is aangeduid als ‘hoofd’ API  (aanspreekpunt integriteit) 

Je kan hem en de andere betrokken clubleden individueel benaderen bij een probleem. Ze engageren zich om 

ook onder elkaar het probleem niet te bespreken als je dat niet wenst.                                   

De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal, denkt samen na over de te nemen stappen en kan verder 

helpen door, indien nodig, professionele mensen in te schakelen. Voor veel situaties is geen 

standaardoplossing te bedenken. Een luisterend oor kan het begin van de oplossing zijn. 

 

9. GEBRUIK PRO SOCCER DATA. 

Dit seizoen willen wij dit bijzonder interessant & krachtig platform verder implementeren. 

Volgende mogelijkheden krijgen bijzondere aandacht: 

 

 Communicatie: mailverkeer. 

 Intradesk: ruimte om allerlei documenten op te slaan en te delen. 

 Planning trainingen en bijhouden aanwezigheden. 

In de loop van het seizoen zullen infomomenten aangeboden worden. 

10. POP & PAP 

Onze spelers krijgen in de loop van het seizoen 2 evaluatiemomenten aangeboden (zie 

‘activiteitenkalender’. 

In de loop van de voorbije seizoenen experimenteerden we met een nieuw format. De 1ste 

bevindingen waren zeer positief. Door Corona – problemen konden we het experiment jammer 

genoeg niet helemaal afronden. 

In de loop van 2021 – 2022 hopen we op kruissnelheid te geraken. 
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Per leeftijdsgroep kennen we aan de 4 verschillende ‘blokken’ een gewicht toe. 

 

 Functioneel 
technisch 

Inzichtelijk 
tactisch 

Fysisch - medisch 
 

Mentaal 

t.e.m. U13 40% 40% 10% 
 

10% 

U14 – 15 - 16 30% 30% 20% 
 

20% 

Vanaf U17 25% 25% 25% 
 

25% 

De evaluatiedocumenten worden ter beschikking gesteld. De trainers werken samen met de resp. 

TVJO’s en de hoofdscout de evaluaties uit. Zoveel mogelijk wordt een actie gekoppeld aan ofwel de 

sterke punten, de zwakkere punten of aan beide. We proberen het initiatief bij de speler te leggen 

(zelfevaluatie – “welke actie stelt de speler zelf voor?”) 

De manier van aanpak is anders bij de OB (tot en met U12) dan bij de MB en BB (vanaf U13). 

Bij de OB ligt de focus op techniek en life style. 

Afzonderlijke documenten zijn beschikbaar (voor zowel trainers als spelers) 

Bij de MB en BB krijgen ook de fysieke en mentale componenten meer aandacht. 

Ook hier zijn afzonderlijke documenten beschikbaar. 

Het volledige proces wordt uitgelegd in een afzonderlijke brochure (‘Leidraad evalueren’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de projecten WiFa (Westhoek Indoor Football Academy) en WF (Westhoek Future(s)) 

zijn extra tussentijdse evaluatiemomenten voorzien. 

 

De trajecten zijn terug te vinden in de afzonderlijke stappenplannen. 
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11. ACTIVITEITENKALENDER (O.V. CORONA-MAATREGELEN & KALENDER COMPETITIE) 

 

Datum Activiteit 

Mei 2021 Startvergaderingen trainers 

5 juni 2021 Pas- en betaaldag - DIGITAAL 

Eind juli // begin augustus Infomomenten per groep 

7 augustus 2021 Kennismakingsdag (vriendjesdag) 

21 augustus 2021 Super League W. Vlaanderen 

28 augustus 2021 Jeugddag 

 September 2021  Maand van de sportclub 

30 & 31 oktober 2021 Kippenfestijn 

Aansluitend op kippenfestijn tot eind december Koeken- & wijnactie 

Af te spreken met Club (26/11/2021) Talent Day – FC Brugge 

11 & 12december 2021 Christmas Truce Tournament 

21 december 2021 1° spelersevaluatie  

17 december 2021 Gezond ontbijt OB (U6 – U9) 

26 februari 2022 WM Soccer tornooi (U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13) 

1ste week Paasvakantie Voetbalkamp KVK Westhoek 

6 april 2022 Internationaal U8 tornooi met FC Chelsea 

21 april 2022 2° spelersevaluatie 

23 april 2022 Afsluitende BBQ & oudervoetbal (laatste 
speeldag) 

11 juni 2022 Pas- en betaaldag 

  

Door de Corona-crisis werden o.a. het Walter Tull festival (Manchester U) & het Under 8 festival (FC 

Chelsea) afgelast. De mogelijkheid bestaat dat deze organisaties alsnog ingepland worden. 

 

12. AFGELASTINGEN. 

Elk seizoen vallen er afgelastingen van trainingen en/of wedstrijden te noteren. 

 

TRAININGEN 

Trainingen worden (in normale omstandigheden) uiterlijk om 13 u. afgelast. 

 

De trainers krijgen een mail (PSD). De afgelasting wordt door de trainers aan de spelersgroep 

gecommuniceerd. De mogelijkheden van Pro Soccer Data (mail & chat) worden maximaal benut! 

 

De melding van de afgelasting wordt op de Facebook – pagina van KVK Westhoek jeugd geplaatst. 

 

WEDSTRIJDEN 

 

Wedstrijden kunnen algemeen afgelast worden door Voetbal Vlaanderen (eerder uitzonderlijk).  

Er wordt in dit geval aan de trainer gevraagd te wachten met communicatie naar de spelers tot er een 

officiële communicatie vanuit KVK Westhoek komt (per mail en/of sms). Een algemene afgelasting 

voor de provincie (gewestelijke en provinciale ploegen) betekent niet noodzakelijk dat er ook 

nationaal (interprovinciale ploegen) een algemene afgelasting is. 

 

De thuisclubs kunnen ook zelf (tot 3 uur voor de aanvang van de wedstrijd) overgaan tot een 

afgelasting. 

In dat geval krijgen de trainer en de afgevaardigde die toegang hebben tot het wedstrijdblad van de 

betrokken ploeg een officiële mail van Voetbal Vlaanderen. Ook in dit geval krijgen alle betrokkenen 
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een mail en/of sms en wordt de mededeling op de Facebookpagina van KVK Westhoek jeugd 

geplaatst. Ook hier worden de mogelijkheden van Pro Soccer Data maximaal benut! 

 

13. AANGIFTE ONGEVAL. 

 

Aangeslotenen kunnen bij een ongeval genieten van een tussenkomst van het FSF. Hiervoor moet 

binnen de 21 dagen een correct ingevulde aangifte opgestuurd worden naar de Dienst Ongevallen van 

de KBVB. 

De correcte procedure is terug te vinden in de brochure: “Wat bij een ongeval?”. 

Zorg er in ieder geval voor dat je als trainer altijd enkele (meest recente) aangifteformulieren bij de 

hand hebt. Alle informatie is ook terug te vinden op www.kvkwesthoek.be (rubriek ‘jeugd’) 

 

14. DIGITALE WEDSTRIJDBLADEN. 

 

Sedert een aantal seizoenen worden alle wedstrijdbladen digitaal ingevuld (zowel competitie als 

vriendschappelijk). 

Je krijgt als trainer bij de start van het seizoen een login toegestuurd. 

De werking wordt uitgelegd in een afzonderlijke brochure. 

 

 NIEUWE PROCEDURE OM IN TE LOGGEN! 

 

 

            

 

KVK WESTHOEK 

LOGIN WEDSTRIJDBLADEN 

                                           2021 – 2022 

 

 

Vanaf 2020 is de procedure om in te loggen voor de wedstrijdbladen veranderd. 

De vroegere codes als 000100BD00112761 en/of TRNR00010841 behoren tot het verleden. Vanaf nu kan 

ingelogd worden met je emailadres. 

Wie al over een login voor BBF beschikt zal van dat mailadres (met bijhorend paswoord) gebruik kunnen 

maken. Wie nog geen login had zal zich moeten registreren. 

Een eerste keer zal nog op de oude manier ingelogd moeten worden. Op de eerste pagina zal de omzetting 

naar de nieuwe login kunnen gebeuren. 

Op de startpagina staat een link naar INSTRUCTIEFILMPJES. 

Er wordt stap na stap uitgelegd hoe tewerk gegaan moet worden. 

Roep maar de hulplijn (GG) in als er zich problemen voordoen. 

http://www.kvkwesthoek.be/
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15. GEBRUIK KUNSTGRASVELDEN. 

INWENDIG REGLEMENT VOOR GEBRUIK KUNSTGRASTERREIN VOETBAL 

Wij hebben het geluk te beschikken over 2 kunstgrasvelden. Het gebruik is evenwel aan strikte voorschriften 

onderworpen. 

T 4 

GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AGB VAUBAN 

3 SEPTEMBER 2018.  

 

1. Algemene gebruiksvoorschriften. 

 

 Betreed het kunstgrasveld alleen met toegelaten schoenen: 

- kunstgrasschoenen voor voetbal ( gerimpelde zool) 

- sportschoenen met gerimpelde zool  

- Multi noppen voetbalschoenen  met minstens 13 korte kunststofnoppen,  

 Joggingschoenen en sportschoenen met vlakke zool zijn niet aan te raden en worden best vermeden. 

 Stalen noppen zijn absoluut verboden, net zoals spikes, blades, en schoenen met aluminium/metaal. 

 Het kunstgrasveld mag alleen met schone, propere sportschoenen betreden worden. Gebruik voor je 

het veld op gaat de schoonloopmatten.  

 Niet vanaf een grasveld op het kunstgras komen. Vermijd gras en modder op het kunstgras    (mos 

vorming). Controleer telkens de netheid van de schoenzool.  

 Betreed het veld alleen via de toegangsdeur. 

 Plaats geen zware of puntige objecten op het kunstgras die de vezels vervormen, zelfs kortstondig. 

Mobiele voetbaldoelen van 7,32m x 2,44 m worden niet toegelaten op het kunstgrasveld. 

 Er mogen geen voertuigen op het veld, enkel specifieke onderhoudsmachines.  

 Het gebruik van kauwgom is verboden op het veld. 
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 Het gebruik van glas op en rond het veld is verboden. Gebruik enkel plastieken bekers en drinkflessen.  

 Het veld absoluut niet betreden met rookwaren, vuur en etenswaren. Mors geen suikerhoudende 

dranken op het kunstgras.  

 Neem alle afval mee en deponeer het in de overeenkomstige vuilbakken. Kantineafval zoals glazen, 

blikjes, , kopjes en bekertjes, lege verpakkingen moeten onmiddellijk worden weggenomen. 

 Ruim het terrein na gebruik op. (kegeltjes, didactisch materiaal, achtergelaten kledij 

 Bevuiling van het kunstgras moet onmiddellijk met proper water worden gereinigd.  

 Het veld niet betreden met fietsen, kinderwagens of met voorwerpen op kleine wielen.  

 Honden en huisdieren zijn verboden op het kunstgrasveld.  

 Alleen spelers, trainers, leerkrachten, teamleiders en scheidsrechters mogen het veld op. Het publiek 

en begeleiders blijven achter de veldafscheiding en gaan niet tegen de binnenkant van de 

veldafscheiding staan. 

 Aan de doelen en doeltjes hangen is verboden. Verplaatsbare doelen mogen niet over het kunstgras 

worden gesleept (= optillen bij het verplaatsen). Na de laatste activiteit moeten de verplaatsbare 

doelen van het kunstgras verwijderd worden en op het beton pad tussen T4 en T5 geplaatst worden. 

 Het voetbalveld is specifiek bedoeld voor het beoefenen van voetbal. Golf, kogelstoten, speerwerpen 

en discuswerpen zijn absoluut verboden.   

 Spreiding van de activiteiten: wissel de zones waarop gesport wordt af zodat alle zones gelijkmatig 

gebruikt worden en gelijkmatig slijten. 

 

2. Gebruik bij slecht weer. 

Vorst: spelen mag 

Sneeuw: niet spelen 

Het verwijderen van de sneeuw kan de mat beschadigen en de infill meenemen. 

Bij betreding zal ijsvorming ontstaan. Het ijs hecht zich aan de mat en zal langzamer ontdooien. 

IJzel: niet spelen 

Het veld is te glad. De vezels waarop het ijs zich vormt zullen bij betreding breken. 

Dooi: niet spelen. 

Gedurende de dooiperiode is het verboden het kunstgras te betreden zolang de vorst niet uit de bodem is 

verdwenen. 

 

AUTOMATISCHE TOEGANGSCONTROLE T4 

Dit houdt in dat de drie deuren uitgerust zijn met een kaartlezer die het elektrisch slot bedient.  

Het gaat over de deur aan het bruggetje over de beek, de deur die toegang geeft naar de tribune voor 

supporters en de deur die toegang geeft naar het kunstgras voor spelers en trainers aan de kant van de 

sporthal.  

Hierdoor kunnen enkel trainers, ploegverantwoordelijken en anderen die recht hebben, toegang krijgen tot het 

terrein op die momenten die voor KVK Westhoek gereserveerd zijn.  

Het slot wordt vrijgegeven met een voorlooptijd van 20 minuten voor de aanvang van de training en een 

nalooptijd van 15 minuten na het einde van de training.   
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Dit is gelijklopend met de instelling voor de terreinverlichting.  

Bij wedstrijden is dit 1 uur vooraf en 30 minuten achteraf (1u30 per wedstrijd).  

Om de deur te openen volstaat het de badge tegen de kaartlezer te houden.  

Van zodra het groene lampje op de kaartlezer oplicht, kan de deur worden geopend met de deurkruk. De deur 

kan vervolgens voor de hele duur van de reservatie worden geopend zonder opnieuw te moeten badgen.  

Wil de deur altijd dicht doen bij het verlaten van het terrein na de training of wedstrijd zodat de deurmagneet 

terug actief wordt na de ingestelde reservatietijd. 

Via de rode drukknop aan de binnenkant van de omheining kan men het slot vrijmaken en kan men dus te allen 

tijde het terrein verlaten, ook na de reservatie. Dit is een wettelijke bepaling voor evacuatie en noodgevallen. 

Elke beweging van het slot wordt via de software geregistreerd. 

Enkel de dubbele poort voor het onderhoud van het terrein kan niet automatisch geopend worden en is 

gereserveerd voor de sportdienst. D.w.z. dat grote bijkomende verplaatsbare doelen niet meer op het terrein 

kunnen bij geplaatst worden. 

Bij ongeval! 

Hopelijk blijven we gespaard van ongevallen. Je weet natuurlijk nooit. 

Verwittig bij een ernstig ongeval (zowel tijdens training of tijdens een wedstrijd) zo snel mogelijk een 

verantwoordelijk aanwezig in het Crack Stadion of neem zelf je verantwoordelijkheid en roep de hulpdiensten 

op (112). Zeg duidelijk dat het ongeval zich voordeed op het sportstadion (T4) en dat er moet aangereden 

worden via de parking van de sporthal en het zwembad! 

Een draagberrie is beschikbaar in de sportdienst (ofwel vragen aan de balie ofwel in de EHBO-dienst in de 

sporthal). Vraag ook daar, indien nodig de sleutel van de grote poort) 

 

GEBRUIK SPORTHAL MINNEPLEIN 

Sommige groepen (OB) zullen in de loop van het jaar de nieuwe sporthal van het Minneplein gebruiken. Ook 

hier zijn duidelijke afspraken gemaakt. 

SPORTHAL G.O.-Minneplein IEPER 

Belangrijkste gebruiksregels 

 De sporthal Minneplein is enkel geschikt voor zaalsporten. (Geen tafeltennis mogelijk, hockey en 
cyclobal zijn verboden door de sportvloerleverancier) 

 Reservaties op de sportdienst, Leopold III laan 18, 057/239 400. sportdienst@ieper.be. 

 Enkel wie een infomoment heeft gevolgd kan worden toegelaten 

 In principe bedoeld voor reguliere activiteiten van lange duur. Eenmalige reservaties moeten in 
principe eerst gereserveerd worden in de sporthallen aan de Leopold III laan. Enkel indien er geen vrije 
zaaldelen beschikbaar zijn, kan er gereserveerd worden in de sporthal Minneplein. 

 Toegang via badge: voor clubs/verenigingen max. 3/aanvrager, individuele per persoon. (Tennis, 
badminton).  Waarborg per kaart: 5,00 EUR. 

 Badge is combineerbaar met andere sportabonnementen (zwembad/ atletiekpiste/ 
squash/kleedkamers sporthallen,….). 

 
 
 

mailto:sportdienst@ieper.be
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Instellingen badge: 

Alle deuren zijn te bedienen vanaf 20’ voor de reservatie tot 15’ na de reservatie. 

Ze worden bediend zoals met een sleutel waarbij de deur geopend wordt bij de eerste puls en weer moet 

gesloten worden met een tweede puls. TIJDENS DE TRAININGEN & WEDSTRIJDEN DE DEUREN SLUITEN A.U.B. 

Enkel de deur van de spelersgang blijft na de eerste puls 10’ geopend en wordt automatisch gesloten na 10’. 

 Gebruik parking. 

De gebruikers worden verzocht hun wagen te parkeren op de randparking van het minneplein of op de 
parking van de school buiten de schooluren. 

 

 Gebruik fietsenberging 

Voor fietsers is de verlichte fietsberging beschikbaar voor de inkom van de sporthal. 

 

 Zaalverdeling en kleedkamers: 
Per zaaldeel kunnen er 2 groepskleedkamers gereserveerd worden, inbegrepen in de huurprijs. Voor 
individuele sporters kan een kleine (scheidsrechter)kleedkamer gereserveerd worden. Gelieve dit aan 
te vragen bij uw reservatie. 

 Bediening scheidingswanden:  
de drie zaaldelen zijn van elkaar gescheiden met een akoestische scheidingswand. Standaard is de 
scheidswant altijd naar beneden per zaaldeel. Na zaalvoetbal/minivoetbal waarbij de hele sporthal 
nodig is, moeten de beide wanden na de activiteit volledig naar beneden gelaten worden. 

 Plaatsen van tennispalen 
Er ligt een zuignap per zaaldeel op de kar met palen en netten om de vloerdeksels te verwijderen. Ook 
een spansleutel om het net op hoogte te brengen ligt op dezelfde kar per zaaldeel. Gelieve dit na 
gebruik terug op zijn plaats te leggen. 
Plaatsen van volleybalpalen en badmintonpalen. 
Er ligt een zuignap per zaaldeel op de kar met palen en netten om de vloerdeksels te verwijderen. 
Gelieve dit na gebruik terug op zijn plaats te leggen. Er zijn geen andere hulpmiddelen nodig. 
 

Bij problemen: sportdienst te bereiken tijdens openingsuren balie: 057/239.400. 

Schade die voor de aanvang van de activiteit wordt vastgesteld: neem eventueel met uw GSM een foto met 
datum en tijd en verwittig de sportdienst.  sportdienst@ieper.be 

Belangrijkste regels uit het inwendig reglement 

Annuleringskosten: 

Tot 1 werkdag vooraf annuleren, kosteloze annulering. 
Daarna zal het huurgeld worden aangerekend. Deze bedragen zijn btw incl. 

Bij het niet gereserveerd gebruik van de sportaccommodatie zal een forfait van 50 euro gefactureerd 

worden. 

 Dieren worden in de sportaccommodatie niet toegelaten, uitgezonderd blindengeleidehonden en 
assistentiehonden. Eigenaars en/of houders van dieren die op een of andere wijze de 
sportaccommodatie binnendringen, zijn aansprakelijk voor alle door deze dieren veroorzaakte 
schade. 

 Kinderen (tot en met 10 jaar) dienen steeds onder toezicht van min. 1 volwassen (vanaf 18 jaar) 
verantwoordelijke vergezeld zijn. 

 Het is niet toegelaten om voertuigen, fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen in de sporthal 
binnen te brengen,  

 Er is een volledig rookverbod in de sportaccommodatie en op het volledige domein van het 
scholencomplex. 

mailto:sportdienst@ieper.be
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 De gebruikers van de sportaccommodatie houden zich aan de hun toegewezen tijd. Ongeacht de aard 
van de activiteit kan de tijdslimiet niet overschreden worden. Het sportterrein is pas op het aangegeven 
uur toegankelijk teneinde andere gebruikers niet te storen. Het bestuur van de verenigingen of de 
gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de sportterreinen niet vroeger worden betreden en niet wordt 
verlaten op een later uur dan is vastgesteld. 

 Het plaatsen en wegbergen van de toestellen en/of materiaal is in de toegewezen tijd inbegrepen.  
 De sportvloer mag alleen betreden worden met blote voeten of met aangepast en proper 

sportschoeisel dat geen markeringen of afstekende tint of kleur op de vloer achterlaat. Het reinigen 
van sportschoeisel in de stortbaden is niet toegelaten. De zaalsportschoenen mogen voorheen niet 
gedragen zijn op straat of op bevuilde of op bekiezelde gronden. Indien na gebruik bovenvermelde 
beschadiging vastgesteld wordt, wordt de gebruiker/vereniging herstel- of reinigingskosten 
aangerekend. Een aangestelde van het AGB kan te allen tijde controles uitvoeren. 

 Er worden geen toeschouwers toegelaten op de sportvloer. Iedereen die de sportvloer betreedt moet 
het gepaste sportschoeisel dragen of blootvoets de zaal betreden. 

 Het gebruik van dranken en etenswaren is verboden. Enkel het verbruik van water in plastiek 
afsluitbare flessen door de sporters is toegelaten op de sportterreinen. 

 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van het eigen afval op de indoor 
sportterreinen, in de gangen, de kleedkamers en de inkomhal. 

 De kleedkamers worden 20’ voor de reservatie van de sporthal ter beschikking gesteld. Ze moeten 
vrij zijn 30 minuten na het einde van de activiteit. De kleedkamers worden in optimale 
omstandigheden achter gelaten voor de volgende gebruiker. Iedere kleedkamer en douche moet 
proper achtergelaten worden. Er is een trekker beschikbaar in elke douche om het douchewater 
weg te trekken. 

 De beschikbare sportuitrusting voor het beoefenen van de aangevraagde sportactiviteiten moet door 
de gebruiker zelf worden geplaatst en na gebruik terug in de sportberging worden geplaatst op de 
voorziene plaats. 

 Het is de gebruiker niet toegelaten om eigen toestellen/voorwerpen en materiaal binnen te brengen 
in de sportaccommodatie, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de sportdienst. 

 Tijdens de wedstrijden en de ontmoetingen met bezoekende clubs is het bestuur van de 
plaatselijke sportvereniging aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de bezoekers. 

 
Goedgekeurd door raad van bestuur AGB Vauban dd. 25/2/2019. 

 

16. PREVENTIE DIEFSTAL 

In het voorbije jaren werden we een paar keer opgeschrikt door een diefstal uit de kleedkamers.  

We moeten alert blijven. Daarom enkele PREVENTIEVE MAATREGELEN. 

Voor de gebruikers van de nieuwe kleedkamers (turnhal) 

Met een eerste aanbieding van je badge op de lezer, open je de deur. Deze deur blijft open zolang er geen 

tweede keer werd gebadged. Mogen wij je ook vragen om, wanneer je het gebouw verlaat, ook de 

buitendeuren te sluiten met je badge (door te badgen). De buitendeuren sluiten pas automatisch 30 ‘na het 

einde van de ingegeven reservatie en we willen vermijden dat het gebouw open blijft staan als er niemand 

meer aanwezig is. Misschien eens aan de deur trekken om er zeker van te zijn dat ze op slot is?  

Voor de gebruikers van de kleedkamers in het Crack Stadion 

Sluit de deuren van de kleedkamers tijdens de trainingen en wedstrijden. Geef ook de sleutels niet aan spelers 

die bijv. te laat komen. Ze kunnen enkel onder begeleiding de kleedruimtes binnen. Raad het gebruik van de 

lockertjes aan. 
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Algemeen 

Vraag aan alle spelers om zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee te brengen (geen grote sommen geld, 

geen peperdure telefoontoestellen, ….) 

Spreek personen die niets verloren hebben in de gangen onmiddellijk aan. Speel de info door aan de 

verantwoordelijken. 

17. SPELREGELS (AANGEPASTE FICHES WORDEN BEZORGD ZODRA BESCHIKBAAR). 

 

 

2 TEGEN 2 
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3 TEGEN 3 
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5 TEGEN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2
6

 

 

8  TEGEN 8 
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11 TEGEN 11 

 

 

 

 

18. Beschikbare documenten. 

 De volgende handleidingen zijn beschikbaar: 

  LEIDRAAD EVALUEREN 

PRO SOCCER DATA (aanbod wordt verder uitgebreid) 

 Instap Pro Soccer Data 

 Handleiding PRO SOCCER DATA (trainers – startversie). 

 PRO SOCCER DATA: App – handleiding. 

AANGIFTE ONGEVAL 

 Wat na een ongeval? Procedure aangifte. 

 

WEDSTRIJDBLAD INVULLEN 

Alle beschikbare documenten worden op ‘intra desk’ geplaatst en gedeeld met de medewerkers waarvoor 

ze bestemd zijn. 

RAADPLEEG REGELMATIG: www.kvkwesthoek.be 
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Groene kaart  

19. FOCUS OP: 

20.  

“A pessimist sees the difficulty in every opportunity.” 

“An optimist sees the opportunity in every difficulty.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom altijd dreigen met een rode kaart als een groene zoveel meer effect heeft? 

We delen daarom komend seizoen minstens elke maand een GROENE KAART uit.  

September De sportclub 

Oktober De official 

November Nee tegen racisme 

December Thema Christmas Truce 

Januari Zwerfvuil  

Februari Nee tegen pesten 

Maart  Vrijwilligers 

April Diversiteit 

 

En de rode kaart? 

 

 

 

 

 

 

 

Die houden we op zak tot de echt nodig is! 

 



 

2
9

 

Categorie Maandag  Dinsdag Woensd. Donderd. Vrijdag Zaterdag Zondag  

G - voetbal
10 - 11.30 u 

T2

 U6
17 u - 18 u             

T2

17 u - 18 u             

T2
Activiteit 

U7
17 u - 18 u             

T2

17 u - 18 u             

T2
Activiteit 

U8
17.30 - 

18.45          T4

WIFA - 13.00      

MINNEPLEIN      

17.30 - 

18.45          T5
Wedstrijd 

U9
17.30 u - 

18.45 u      T3

WIFA - 14.00      

MINNEPLEIN      

17.30 u - 

18.45 u      T2
Wedstrijd 

U10
18 - 19.15u    

T2

WIFA - 15.00      

MINNEPLEIN      

18 u - 19.15          

T2
Wedstrijd 

U11
18 - 19.15u      

T2

WIFA - 16.00      

MINNEPLEIN      

18 u - 19.15          

T4
Wedstrijd 

U12

17.30 - 

19.15            

T4

WIFA - 17.00      

MINNEPLEIN      

17.30- 19.15      

T5
Wedstrijd 

IP U13 
17.30- 19.00      

T5

18.30  - 

19.45 u T2

17.30 - 

18.45      T4
Wedstrijd 

G U13
17.30 - 19 u            

T4

17.30- 19.00      

T5

17.30 - 

18.45      T4
Wedstrijd 

U14
18.30  - 

19.45       T5

17.30 - 

18.45      T4

17.30  - 

19.15      T4
Wedstrijd 

U15
19.15 - 

20.45 u      T4

19.15 u - 

20.45     T4

19.15 u - 

20.45     T5
Wedstrijd 

G U15
19.15 - 

20.45 u      T4

19.15 u - 

20.45     T4

19.15 u - 

20.45     T5
Wedstrijd 

U16
18u30 - 20 u     

T2

18u- 19.15  

T4

18u30 - 20 u     

T3
Wedstrijd 

U17
19u15 - 21  

T2

19u15 - 21  

T3

19 u -20.15 

u T4
Wedstrijd 

G U17
19u15 - 21  

T3

19u15- 

20.45  T4

19 u -20.15 

u T4
Wedstrijd 

IPU19
19.30 - 21  u   

T4

19.30 - 21  u   

T4
Wedstrijd 

9u - 11.45   

T4

Beloften
19.30 - 21  u   

T3

19.30 - 21  u   

T3
Wedstrijd 

9u - 11.45   

T4

Eerste ploeg
19.30 - 21  u   

T2

19.30 - 21  u   

T2

18.30 - 

19.15        T2
Wedstrijd 

Keeper OB

Vincent 

16.30 - 

18.30   T2 

Vincent 17 - 

18  T2 

Keeper BB
Pedro 14.45 - 

19 u T2 

Pedro 17 - 

18  T2 

Pedro 9.30 - 

11 u T2

WF
9u - 11.45   

T4

Planning trainingen standaard model

 

 

 

Samen positief bouwen aan de toekomst 

 

 

 

 

 

 

 

21. Addenda 

1.  STANDAARD TRAININGSROOSTER 2021 –  2022 
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2.  INDELING KLEEDKAMERS CRACK –  STADION (STANDAARD MODEL)  

WORDT WEEK NA WEEK AANGEPAST IN FUNCTIE VAN DE ACTUELE SITUATIE 

 

NIEUWE VERSIE UNDER CONSTRUCTION!!  

 

3.  INDELING KLEEDKAMERS TURNHAL (STANDAARD MODEL) 

 

WORDT WEEK NA WEEK AANGEPAST IN FUNCTIE VAN DE ACTUELE SITUATIE 

 

NIEUWE VERSIE UNDER CONSTRUCTION!!  
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4.  TIPS VOOR EEN PERFECT TRAININGSMANAGEMENT 

 

 Zorg voor RUST & STRUCTUUR. 

o Maak vaste en duidelijke afspraken 

o Gebruik vaste organisatievormen 

 

 Zet in op WELBEVINDEN 

o Een speler leert best bij als hij zich goed voelt. 

o Organiseer groepsactiviteiten en leer de speler kennen buiten het voetbal (hobby – school – 

thuis - …) 
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 Wees DUIDELIJK & CONSEQUENT 

o Maak afspraken maar doe die ook naleven. 

o Reageer als ze niet nageleefd worden. 

 

 Leg de lat HOOG maar geef POSITIEVE FEEDBACK 

o Eis van alle spelers het maximum. 

o Fouten zullen ze maken maar begin altijd met positieve feedback. 

 

 Reageer NON-VERBAAL op storend gedrag. 

o Met een blik kan duidelijk gemaakt worden dat het storend gedrag moet stoppen. 

o Ga na de training individueel in gesprek (iemand hard aanpakken in groep heeft een 

averechts effect!). 

 

 Vermijd een MACHTSSTRIJD 

o Een individueel gesprek kan problemen bloot leggen en oplossingen mogelijk maken. 

 

 Reageer nooit IMPULSIEF 

o Probeer in alle omstandigheden, hoe moeilijk het ook is, rustig te blijven. 

 

 Zorg als TEAM voor elkaar 

o Een prima teamsfeer draagt bij tot een betere opleiding! 

o Overleg met elkaar en deel kennis en problemen. 

 

 Wees jezelf maar blijf PROFESSIONEEL 

o Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. 

o Toch is er soms wat aanpassing vereist: hou afstand van spelers en ouders. Problemen 

worden niet aan de toog opgelost. 

 

 BEREID JE GOED VOOR & REFLECTEER 

o Neem de tijd om je trainingen goed en grondig voor te bereiden! 

o  Evalueer nadien je training en stuur bij indien nodig. 


