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0 INLEIDING 
 
 

Beste ouder, speler, lezer, 
 
 
Voetbalclub FC Veldwezelt vindt het bijzonder fijn dat je zoon of dochter / dat jij 
lid bent van onze vereniging!   
 
Het is ons streven om de relatie tussen ouders/spelers en onze sportclub zo 
aangenaam én optimaal mogelijk te laten verlopen.  Om je goed te informeren, 
heeft FCV een infobrochure gemaakt met hierin alles wat belangrijk, handig of 
interessant is om weten. 
 
De FCV jeugdwerking is opgesplitst in een ‘onderbouw’ (U6 tot en met U13) en 
een ‘bovenbouw’ (U14 tot en met U17).  Momenteel hebben we ploegen van U6 
tot en met U13. 
 
Supporters zijn altijd welkom om de wedstrijden van FCV Jeugd bij te wonen.  De 
toegang voor de thuiswedstrijden van FCV Jeugd bedraagt 2 euro.  We willen 
fairplay en sportiviteit bij FCV Jeugd versterken: niet enkel op, maar ook naast het 
veld.  Dit seizoen investeren we daarom in een sensibiliseringscampagne naar de 
supporters van FCV Jeugd: BESTE SUPPORTER. 
 

 
Wekelijks zetten heel wat vrijwilligers zich in om alles bij onze voetbalclub vlot te 
laten verlopen, voor én achter de schermen. Vrijwilliger zijn, betekent een 
investering van tijd en energie.  Maar je krijgt in ruil ook heel veel terug.  
Voldoening, appreciatie en misschien zelfs een toffe nieuwe vriendenkliek.  
Voetbal is ploegsport.  Maar een voetbalclub is teamwork! 
FCV is altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij onze jeugdwerking: zowel 
op lange termijn, als om nu en dan een handje toe te steken.   
We horen graag van je! 
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FCV Jeugd is altijd op zoek naar sponsoring, specifiek voor onze jeugdwerking.  
Het zou fijn als je zelf bedrijfsvriend wil worden of als je potentiële bedrijfsvrienden 
kan motiveren.  Je kan al bedrijfsvriend worden van de FCV jeugd vanaf 75 euro.  
Contacteer je ploegafgevaardigde voor meer informatie! 
 
FCV Jeugd vierde afgelopen seizoen haar 5-jarig bestaan.  Vergeet niet dat de 
uitbouw van onze voetbalclub en onze jeugdwerking een groeipad op lange 
termijn is.  Dat gebeurt stap voor stap.  Voor al je feedback, opmerkingen, vragen 
of aanvullingen: spreek gerust je ploegafgevaardigde aan!  Hij/zij zorgt dat de 
jeugdwerkgroep wordt geïnformeerd en indien relevant ook het clubbestuur. 
 
 
We wensen iedereen een sportief en plezierig voetbalseizoen 2019-2020 ! 
 
 
Bestuur FCV  
Jeugdwerking FCV (trainers & afgevaardigden) 
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1 MISSIE JEUGDWERKING FCV 

 
 
onze doelstellingen 
• sport is gezond 
FCV wil kinderen stimuleren om te bewegen in de buitenlucht.   
Bewegen is belangrijk voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. 
 
• spelplezier 
FCV wil jeugdspelers plezier laten beleven aan het voetbalspel.   
Het wedstrijdresultaat is hierbij altijd ondergeschikt.  
 
• sportief vlak 
FCV wil jeugdspelers kansen geven en opleiden, ieder op zijn/haar niveau.   
Iedere jeugdspeler is uniek en heeft zijn/haar kwaliteiten.  
 
• menselijk vlak 
FCV organiseert haar jeugdwerking op een opvoedkundig en sportief 
verantwoorde manier, met als doel haar spelers verder te ontwikkelen - als 
voetballer én als mens.  
 
• investeren in de gemeenschap 
FCV wil als actieve vereniging in de gemeenschap Veldwezelt zorgen voor 
sociale verbindingen tussen spelers, trainers, afgevaardigden, ouders, 
supporters, vrijwilligers.  Iedereen moet zich welkom en thuis voelen in onze 
club. 
 
• investeren in de toekomst 
FCV kiest voor een lange termijnproject: de jeugd is de toekomst!   
Op termijn krijgen kwaliteitsvolle spelers uit de eigen jeugdwerking zo een plek 
in de seniorenploeg. 
 
 
onze waarden 
• fairplay  
• respect 
• sportiviteit 
• spelplezier 
• vriendschap 
• motivatie 
• inzet 
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onze doelgroep 
Alle kinderen die willen voetballen in clubverband, kunnen zich bij FCV Jeugd 
(onderbouw) aansluiten - ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid of 
kwaliteit.   
 
De ‘U’ staat voor ‘Under’. Bijvoorbeeld U6 = spelers jonger dan 6 jaar. 
De ‘onderbouw’ is de jeugdwerking U6 tot en met U13. 
De ‘bovenbouw’ is de jeugdwerking U14 tot en met U17. 
 
 
onze middelen 
• gemotiveerde en enthousiaste jeugdspelers 
• jeugdspelers met voetbalkwaliteiten en jeugdspelers die nog in hun volle 
ontwikkelingsfase zitten 
• opleiders die bereid zijn een inspanning te leveren om bij te leren en zich te 
ontplooien: zowel gediplomeerde trainers, trainers die nog in ontwikkelingsfase 
zitten en/of (oud-)spelers met ervaring 
• een algemeen bestuur en een jeugdwerkgroep van FC Veldwezelt  
• vrijwilligers van FC Veldwezelt 
• geïnteresseerde en gemotiveerde ouders 
• een uitgebreide infrastructuur  
• financiële middelen uit de lidgelden, sponsoring en opbrengsten van onze 
activiteiten 
• draagvlak en (financiële) ondersteuning bedrijfsvrienden van Jeugdwerking FC 
Veldwezelt  
 
 
we wensen voor al onze jeugdspelers en vrijwilligers 
• sterkte om fair te blijven als het er hard en rumoerig aan toe gaat 
• kracht om in jezelf te blijven geloven en ook tegenslag te overwinnen 
• begrip als iets niet loopt zoals je verwacht en/of gedacht had 
• vreugde tijdens het spel en door vriendschap op en naast het veld 
• geluk  om te slagen als voetballer en zonder kwetsuren te blijven 
• troost als het eens wat minder gaat en je voelt dat iedereen met je 

meeleeft 
• humor die je leert begrijpen dat er naast voetbal ook nog andere leuke 

dingen bestaan 
• moed om tegenslag sereen te dragen en de oorzaak niet steeds bij 

anderen te zoeken 
• wil om samen iets moois op te bouwen in een sfeer van vriendschap 

binnen onze club 
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2 OPLEIDINGSVISIE FCV JEUGD  
 
 

De werkgroep FCV JEUGD (trainers en afgevaardigden) heeft een aantal 
krijtlijnen bepaald voor de ontwikkeling van een opleidingsvisie.  Als basis 
hiervoor hanteren we de opleidingsvisie van de Koninklijke Belgische Voetbal 
Bond & Bloso.  Aan de hand hiervan hebben we  de doelstellingen per 
leeftijdsgroep bepaald.  Daarnaast is deze visie een handvest bij te nemen 
keuzes en beslissingen bij de uitbouw van onze jeugdwerking. 
 
2 A OPLEIDINGSVISIE ONDERBOUW  
 
Algemene doelstellingen: 
 

§ de speler staat centraal 
§ het fun-aspect: In onze jeugdwerking willen we fijne leermomenten 

aanbieden. Spelplezier: van trainingsplezier tot wedstrijdplezier.  Plezier 
hebben in voetbal is de belangrijkste component voor het zelfvertrouwen, 
voor de ontwikkeling én het beter voetballen. 

§ veel balcontacten 
§ veel wedstrijdvormen 
§ positieve coaching 
§ willen winnen en kunnen verliezen 
§ differentiatie: elke speler moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen op 

zijn/haar niveau 
§ elke speler speelt minstens 50% van de wedstrijd 

 
§ De jeugdploegen van FCV onderbouw spelen op gewestelijk niveau, met 

focus op recreatief voetbal - niet op competitie.  Er is bijgevolg geen 
rangschikking op basis van behaalde resultaten.  
De voetbalbond hanteert een talentcode voor de indeling van de 
gewestelijke reeksen. Iedere ploeg wordt op basis van een evaluatie 
ingedeeld in drie niveaus: niveau 1 betekent ‘te goed voor het 
gemiddelde’, niveau 2 ‘gemiddeld’, en niveau 3 ‘te weinig voor het 
gemiddelde’.  
Door deze indeling probeert men de kwaliteit van de tegenstanders meer 
evenwaardig te maken.  
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§ algemene doelstelling fysieke ontwikkeling ONDERBOUW: 

- snelheid 
- algemene kracht  
- algemene coördinatie 
- basismotorische vaardigheden 

 
§ algemene doelstelling mentale basisvaardigheden ONDERBOUW: 

- motivatie 
- emotionele stabiliteit 
- zelfcontrole  
- zelfdiscipline 
- concentratie 
- vertrouwen 
- veerkracht  
- plezier 
- winnaarsmentaliteit 

 
 

§ U7-U11: leren samenspelen zonder gedifferentieerde opdrachten 
§ U10-U11: collectief spel ‘halflang’ 
§ tot U11: meer focus op basis ipv op tactiek 
§ vanaf U11: ook focus op tactiek 
§ vanaf U12: leren samenspelen met gedifferentieerde opdrachten 
§ tot U13: geen niveauploegen of onderlinge concurrentie 
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OPLEIDINGSVISIE U5 & U6  
 

§ de ontwikkelingsfase  
o U5 balgewenning 
o U6 oppositiespelen 

§ 2 tegen 2 ( K+1 > K+1 ) 
§ multi-move (balgewenning)  
§ ‘ik en de bal’ (exploratie) 
§ ‘football as a dribbling and shooting game’ 
§ hoofddoel is plezier hebben in het spel – de uitslag is niet van belang 

 
beschrijving van de spelomgeving 

§ fase 1: kinderen spelen met de bal naast elkaar. 
§ fase 2: kinderen spelen tegen elkaar (duel) – leiden, dribbelen en scoren 

 
doelstelling opleidingsplan 

§ nadruk op brede basis motorische vaardigheden 
§ oog-hand-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen 
§ bij balbezit: balgewenning met de voet (leiden, dribbelen en trappen) 
§ bij balverlies: de bal afnemen en het scoren beletten 

 
psychomotoriek ontwikkelingsfase kind < 6 jaar 

KRACHT 
§ heel weinig ontwikkeld 
LENIGHEID 
§ meestal grote lenigheid 
UITHOUDING 
§ erg on-economisch lopen (veel energieverlies) 
§ snel moe (maar ook snelle recuperatie) 
SNELHEID 
§ reactiesnelheid in spelvorm 
COÖRDINATIE 
§ weinig lichaamsbeheersing, evenwichtsgevoel, lichaams-, ruimte- 

en tijdsbesef 
§ voorkeurvoet ontwikkeld stilaan (geen dominantie links of rechts) 
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MENTAAL 
§ toont grote spontaniteit 
§ speelt graag en maakt graag plezier 
§ is sterk op zichzelf gericht 
§ is vaak onrustig en afgeleid 
§ kan geen langdurige concentratie aanhouden 
§ is gehecht aan de jeugdopleider 
§ kijkt op naar de jeugdopleider 
§ bootst jeugdopleider na 
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OPLEIDINGSVISIE U7 
 

§ de ontwikkelingsfase  
§ 3 tegen 3 (K+2 <> K+2)  
§ multi-move (balgewenning)  
§ ‘ik en de bal’ (exploratie) 
§ op positie spelen 
§ ‘decision making-proces’ (keuze maken tussen dribbel, passen of trappen) 

 
beschrijving van de spelomgeving 

§ kinderen spelen met de bal in een driehoek met de punt naar achter ( K ) 
§ kinderen spelen tegen elkaar 

 
doelstelling opleidingsplan 

§ algemene basis motorische vaardigheden 
§ oog-hand-voet coördinatie 
§ gaandeweg van exploratie naar initiatie 
§ bij balbezit:  

o balgewenning met de voet  
o leiden, dribbelen en passen  
o blijf ik dribbelen of ga ik een pas geven 

§ bij balverlies:  
o de bal afnemen en het scoren beletten 

 
psychomotoriek ontwikkelingsfase kind 6 jaar 

KRACHT 
§ heel weinig ontwikkeld 
LENIGHEID 
§ meestal grote lenigheid 
UITHOUDING 
§ erg on-economisch lopen (veel energieverlies) 
§ snel moe (maar ook snelle recuperatie) 
SNELHEID 
§ reactiesnelheid in spelvorm 
COÖRDINATIE 
§ weinig lichaamsbeheersing, evenwichtsgevoel, lichaams-, ruimte- 

en tijdsbesef 
§ voorkeurvoet ontwikkelt stilaan (geen dominantie links of rechts 

opleggen ) 
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MENTAAL 
§ toont grote spontaniteit 
§ speelt graag en maakt graag plezier 
§ is sterk op zichzelf gericht 
§ is vaak onrustig en afgeleid 
§ kan geen langdurige concentratie aanhouden 
§ is gehecht aan de jeugdopleider 
§ kijkt op naar de jeugdopleider 
§ bootst jeugdopleider na 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 14	

OPLEIDINGSVISIE U8 / U9 
 

§ 5 tegen 5 ( K+4 <> K+4 )  
§ uitbreiding naar collectief spel ‘dichtbij’ (korte passing) 
§ nadruk op coördinatie, ruimtelijk besef, snelheid 
§ ‘football as a short passing game without off-side rule’ 

 
beschrijving van de spelomgeving 

§ kinderen spelen met de bal in een enkele ruit 
§ kinderen spelen tegen elkaar 
§ passafstanden tot ongeveer 10m 

 
doelstelling opleidingsplan 

§ nadruk op brede basis motorische vaardigheden 
§ oog-hand-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen 
§ basics bij balbezit:  

o leiden en dribbelen 
o korte passing 
o controle op lage bal 
o doelpoging tot 10m (dichtbij) 
o doelpoging op lage voorzet 
o vrij en ingedraaid staan 
o vrijlopen: aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken 
o inworp 

§ teamtactics bij balbezit:  
o openen breed 
o openen diep 
o infiltratie met bal: leiden of dribbelen (challenge) 
o doelkans creëren via individuele actie 
o zo snel mogelijk afwerken bij werkelijke doelkans 

§ basics bij balverlies:  
o druk zetten 
o duel of remmend wijken 
o opstelling tussen tegenspeler en doel 
o korte dekking op korte pass 
o interceptie of afweren van korte pass 

§ teamtactics bij balverlies:  
o positieve pressing op de baldrager 
o duel nooit verliezen: zich nooit laten uitschakelen 
o niet laten uitschakelen door een indivuele actie in de 

waarheidszone 
o doelpoging afblokken 
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psychomotoriek ontwikkelingsfase kind 7-8 jaar 
KRACHT 
§ natuurlijke bewegingen, duelvormen tussen homogene groepen 

(evenwicht) 
LENIGHEID 
§ meest gunstige periode 
UITHOUDING 
§ de omvang van de training voldoet 
SNELHEID 
§ reactie- en startsnelheid in spelvorm 
§ looptechniek enkel observeren en speels scholen 
COÖRDINATIE 
§ lichaamscoördinatie 
§ oog-handcoördinatie 
§ oog-voetcoördinatie 
MENTAAL 
§ wordt leergierig 
§ concentratie neemt toe 
§ is bereid om deel uit te maken van een team 

 
 
 
 

 
 

  



 16	

positie 1 (keeper) 
§ aanspeelbaar te zijn 
§ meevoetballen, doorschuiven - vliegende keeper 

 
positie 7 en 11 (linker/rechtervleugels) 

§ sta open langs de zijlijn met de rug naar de zijlijn 
§ zorg dat 9 de bal kan terugspelen 
§ tracht voor doel te komen als de bal van de andere flank komt 
§ wees aanspeelbaar als de keeper de bal heeft 
§ als je kan mag je een actie maken 

 
positie 10 (staart) 

§ aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft 
§ de pas terug mogelijk maken voor andere spelers 
§ eerst diep spelen en dan breed 
§ inschuiven 

 
positie 9 (piloot) 

§ probeer goed diep te blijven, maak ruimte voor je medespeler 
§ kom niet te snel naar de bal 
§ je kan de bal aannemen, dribbelen, kaatsen of trap



OPLEIDINGSVISIE U10 / U11 / U12 / U13 
 

§ 8 tegen 8 ( K+7 <> K+7 )  
§ uitbreiding naar collectief spel (half lange passing) 
§ nadruk op coördinatie, ruimtelijk inzicht, snelheid 
§ ‘football as a half long passing game without off-side rule’ 

 
beschrijving van de spelomgeving 

§ tieners spelen met de bal in een dubbele ruit 
§ tieners spelen tegen elkaar 
§ passafstanden tot ongeveer 15m (U10 – U11) 
§ passafstanden tot ongeveer 20m (U12 – U13) 

 
doelstelling opleidingsplan 

§ basics bij balbezit:  
o halflange passing 
o controle op halfhoge bal 
o doelpoging vanop 15m à 20m (half ver) 
o doelpoging op halfhoge voorzet 
o vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn 
o steunen 
o hoekschop + indirecte vrije trap 

§ teamtactics bij balbezit:  
o ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan 
o geen ‘dom’ balverlies waardoor tegenstander doelkans krijgt 
o een lijn overslaan bij passing diep 
o infiltratie op het juiste moment (bij ruimte) 
o infiltratie zonder bal: ‘give & go’ 
o infiltratie met bal: geen kans op direct en gevaarlijk balverlies 

§ basics bij balverlies:  
o speelhoeken afsluiten 
o korte dekking op halflange pass 
o interceptie of afweren halflange pass 
o hoekschok + indirecte vrije trap 

§ teamtactics bij balverlies:  
o negatieve pressing op de baldrager 
o dekking door dichtste medespeler 
o een meeschuivende doelman (hoge positie) 
o de bal recupereren door interceptie 
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psychomotoriek ontwikkelingsfase tiener  10-13 jaar 
KRACHT 
§ spelen met eigen lichaamsgewicht 
§ duelvormen tussen homogene groepen 
LENIGHEID 
§ neemt af, dus stimuleren 
UITHOUDING 
§ de omvang van de training  

+ andere bewegingselementen (ademhaling!) 
SNELHEID 
§ reactie- en startsnelheid en versnellen in spelvorm (recuperatie!) 
§ looptechniek verbeteren 
COÖRDINATIE 
§ lichaamscoördinatie 
§ oog-handcoördinatie 
§ oog-voetcoördinatie 
MENTAAL 
§ wil zich meten met anderen 
§ kan in teamverband een doel nastreven 
§ is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen 
§ leert medespelers coachen 
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positie 1 (keeper) 
balbezit 

§ positie kiezen t.o.v. verdedigers - doelpunten voorkomen 
§ voortzetten d.m.v. rollen, werpen passen of trappen 
§ fungeren als 'centrale opbouwer' (vliegende keeper) 

balverlies 
§ doelpunten voorkomen 
§ positie kiezen t.o.v. verdedigers - tegenstanders en medespelers 

 
positie 2 en 5 (vleugelverdediger) 
balbezit 

§ positie kiezen (uit elkaar, breed maken van veld) 
§ aanspelen van middenvelder en aanvaller 
§ wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven 

balverlies 
§ niet laten uitspelen, voorkomen van  doelpunten 
§ dekken van de aanvallers tegenpartij 
§ teammaatjes helpen 
§ bal afpakken 

 
positie 4 (centrale verdediger) 
balbezit 

§ positie kiezen (tussen middenvelder en vleugelverdediger) 
§ aanspelen van de aanvallers of verdedigers welke meedoen in de 

aanval 
§ wanneer er ruimte is zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven 
§ meedoen met de aanval 
§ doelpogingen indien de gelegenheid zich voordoet 

balverlies 
§ niet laten uitspelen, voorkomen van  doelpunten 
§ dekken centrale aanvaller 
§ teammaten helpen 
§ veld klein maken 

 
positie 10 (centrale middenvelder) 
balbezit 

§ positie kiezen (aanspeelbaar opstellen t.o.v. balbezitter) 
§ spel verleggen en zorgen voor een snelle omschakeling naar voor toe 
§ aanspelen van aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval  
§ wanneer er ruimte is zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven  
§ meedoen met de aanval 
§ doelpogingen indien de gelegenheid zich voordoet 
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balverlies 
§ niet laten uitspelen 
§ rugdekking bij balverlies 
§ veld klein maken 
§ bal afpakken 

 
positie 7 en 11 (vleugelaanvaller) 
balbezit 

§ positie kiezen t.o.v. verdedigers (veld lang maken) 
§ met de bal zo snel mogelijk richting doel: alleen of vrije ploegmaat 

aanspelen  
§ zelf voor doel positie kiezen (aanspeelbaar zijn om te scoren) 
§ doelpogingen 

balverlies 
§ niet laten uitspelen 
§ storen van de opbouw van de tegenstander 
§ veld klein maken 
§ teammaten helpen 

 
positie 9 (centrale aanvaller) 
balbezit 

§ zo diep mogelijk positie kiezen (veld zo lang mogelijk maken, dat je 
nog met een pass bereikbaar bent) 

§ vrije ploegmaat aanspelen 
§ zelf voor doel positie kiezen (aanspeelbaar zijn om te scoren)  
§ doelpogingen (individuele acties of via combinaties) 

balverlies 
§ niet laten uitspelen 
§ storen van de opbouw van de tegenstander 
§ dekken van centrale verdediger 
§ bal afpakken 
§ teammaten helpen 
§ veld klein maken 
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2 B OPLEIDINGSVISIE BOVENBOUW  
 

§ vanaf U15: evt. niveauploegen  
§ vanaf U17: onderlinge concurrentie 

 
 

OPLEIDINGSVISIE U14 / U15 
 

§ 11 tegen 11 (K+10 <> K+10)  
§ uitbreiding naar collectief spel  (lange passing) 
§ 1-4-3-3 spelsysteem 
§ ‘football as a long passing game with off-side rule’ 

 
beschrijving van de spelomgeving 

§ passafstanden van soms meer dan 30m 
§ toepassing buitenspelregel 

 
doelstelling opleidingsplan 

§ basics bij balbezit:  
o lange passing 
o controle op hoge bal 
o doelpoging van 20m (ver) 
o doelpoging op hoge voorzet 
o vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken 
o vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspel omzeilen) 
o directe vrije trap 

§ teamtactics bij balbezit:  
o driehoekspel (juiste onderlinge afstanden) 
o ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan 
o zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen 
o een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen 
o subtiele eindpass in de diepte trappen naar een speler die in de rug 

van de laatste lijn duikt 
o diepte induiken maar opgelet off-side 
o balrecuperatie: 1e actie is dieptegericht 
o diep blijven spelen 

§ basics bij balverlies:  
o speelhoeken afsluiten 
o korte dekking op lange pass 
o interceptie of afweren van lange pass 
o onderlinge dekking 
o directe vrije trap 
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§ teamtactics bij balverlies:  
o speelruimte verkleinen: sluiten (35m op 35m) 
o evenredige onderlinge afstand 
o hoog blok: aanvallers en middenvelders bevinden zich tussen de 

middellijn en strafschopgebied van de tegenstander 
o centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt off-sidelijn 
o geen kruisbeweging met naburige speler maken 
o het schuiven en kantelen van het blok 
o een voorzet beletten 
o een eindpass in de diepte beletten: centrum afsluiten 
o onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass verhinderen 

 
psychomotoriek ontwikkelingsfase jongere 14-15 jaar 

KRACHT 
§ geen specifieke krachttrining 
§ natuurlijke bewegingen 
§ veelzijdigheid 
§ duels tussen homogene groepen 
LENIGHEID 
§ grote algemen stijfheid 
UITHOUDING 
§ de omvang van de training  

+ korte duurinspanningen met bal 
SNELHEID 
§ explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid-

rust verhouding respecteren) 
§ looptechniek verbeteren 
COÖRDINATIE 
§ basistechniek herhalen 
§ zeker op het einde van de fase bij begin van de puberteit (groeisprint) 
MENTAAL 
§ beoordelingsvermogen stijgt 
§ heeft eigen mening 
§ geldingsdrang neemt toe 
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OPLEIDINGSVISIE U16 / U17 
 

§ 11 tegen 11 (K+10 <> K+10)  
§ uitbreiding naar lang spel  (lange passing) 
§ ‘football as a long passing game with off-side rule’ 

 
beschrijving van de spelomgeving 

§ alle basics worden tot in de perfectie uitgevoerd 
§ de jeugdspeler voert zijn taak binnen het 1-4-3-3 spelsysteem zo goed 

mogelijk uit (teamtactics): bij balbezit én bij balverlies 
§ toepassing buitenspelregel 

 
doelstelling opleidingsplan 

§ basics bij balbezit:  
o vervolmaking via individuele training 

§ teamtactics bij balbezit:  
o diagonale in- & outpassing naar zwakke zone 
o een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel 
o efficiënte bezetting: 1e &  2e paal, 11m en 16m 
o strikte dekking ontvluchten: snelle beweging 
o de verste spelers lopen zich vrij voor balrecuperatie (loshaken / uit 

blok) 
o in blok spelen: enkelen infiltreren (sprint) 

§ basics bij balverlies:  
o vervolmaking via individuele training 

§ teamtactics bij balverlies:  
o collectieve W-pressing bij kans op balrecuperatie 
o efficiënte bezetting: defensieve T-vorm 
o kortere dekking in waarheidszone (‘split-vision’) 
o geen systematische off-side door stap te zetten 
o een hoge compacte T-vorm (3 of 4 spelers + keeper) 
o T-vorm: tegenaanval afremmen 
o niet T-vorm: zo snel mogelijk terug 

 
psychomotoriek ontwikkelingsfase jongere 16-17 jaar 

KRACHT 
§ snelkracht -> afhankelijk van morfologie speler 
LENIGHEID 
§ onderhouden in functie van blessures 
UITHOUDING 

extensieve en intensieve duurtraining (geen weerstand) 
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SNELHEID 
§ explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid-

rust verhouding respecteren) 
§ looptechniek verbeteren 
COÖRDINATIE 
§ basistechniek herhalen 
§ door lengtegroei ontstaat verminderde bewegingscontrole 
MENTAAL 
§ toont minder zelfvertrouwen 
§ gaat op zoek naar eigen ik 
§ zet zich af tegen normale waarden 
§ moet meer en meer de intentie tonen om te willen winnen  
§ moet daarvoor bepaalde opofferingen willen doen 
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2 C COACHINGSWOORDEN   
 
actie:   
De betrokken speler doet een individuele doelgerichte actie of zoekt zijn 
rechtstreekse tegenstander op en passeert hem op een creatieve, soms spectaculair 
ogende en vaak van technisch vermogen getuigende handeling. 
 
alléén:  
De betrokken speler staat zodanig vrij dat hij de bal kan controleren en zelf kan 
beslissen hoe hij wil verder spelen. Er is geen direct gevaar voor balverlies. 
 
buitenom:  
Achter de rug van de balbezittende medespeler om, de ruimte in sprinten die vrij is 
aan de buitenkant. 
 
diep:  
Speler loopt de voorwaartse ruimte in van de tegenstander en wil dat de bal voor 
hem ingespeeld wordt . 
 
drijven:   
Probeer zo snel mogelijk met bal aan de voet terreinwinst te boeken. 
 
druk :  
Elke speler zoekt zijn eigen of de dichtstbijzijnde tegenstander op zodat deze geen 
mogelijkheid heeft om de bal te spelen of te ontvangen. 

•  Man met bal aanpakken (niet happen) als die in je zone komt. 
•  Tegenstanders die aangespeeld kunnen worden kort dekken. 

 
duel:  
Probeer de bal te veroveren van je rechtstreekse tegenstander, strijd om de bal 
leveren. 
 
ga:  
De speler moet met of zonder bal de vrije ruimte benutten (vooruit bewegen met of 
zonder bal). 
 
inworp:  
vragen of gaan: indien 1ste speler de bal wenst, komt hij naar de speler die inwerpt   
toegelopen en vraagt hem indien een 2de speler hem wenst, komt de 1ste 
toegelopen en de 2de gaat. 
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kaats: 
Een over de grond toegespeelde bal onmiddellijk weer terugspelen, d.w.z. zonder 
die eerst te stoppen. 

• Juiste balsnelheid en richting, over de grond en op de juiste voet. 
 
kantelen:  
De speler dient het spel te verleggen naar de andere zijde van het veld. 
 
knijpen:  
Verdedigende actie. Naar de as lopen als de bal aan de andere kant van het veld is.  
Het veld wordt hierdoor kleiner. 

• Gestaffeld rugdekking geven naar de kant waar de tegenstander balbezit is. 
• Spelers moeten de onderlinge afstanden verkleinen. 

 
lichaam:   
Je lichaam tussen de bal en de tegenstander brengen zodat deze niet aan de bal 
kan. 
 
open:  
In balbezit het veld breed maken (spelers gaan open, gaan ver van elkaar staan) 
zodat er voldoende aanspeelpunten ontstaan en de bal over een lange afstand 
spelen naar een medespeler die zich in de ruimte bevindt.  

• Buitenspelers lopen kort tegen de buitenlijn. 
 
positie: 
De betrokken speler loopt niet in zijn positie en dient zich onmiddellijk te corrigeren. 
 
rug:  
De speler moet opletten want er komt iemand in zijn rug aangelopen. 
 
schuiven :  
Als de bal naar voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te schuiven 
Wordt gecoacht door de doelman of een centrale verdediger. 
 
simpel:  
De bal op de meest voor de hand liggende wijze rondspelen, geen moeilijke 
oplossingen zoeken. 
 
speel : 
De bal naar een (vrijstaande) medespeler spelen als die er om vraagt. 
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trap : 
De speler bevind zich in een goede positie om doelgericht te kunnen trappen. 
 
vooractie : 
De speler doet een beweging om zich los te rukken van zijn rechtstreekse 
tegenstander en zo in een aanspeelbare positie komt. 

• Vooral gebruikt bij stilstaande fases. 
 
zakken:  
Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen. De 
ploeg of een bepaalde linie moet zich lager opstellen. 

• Je team verdedigend versterken. 
 
zone :  
Eén van de denkbeeldige ruimtevlakken waarin het veld opgedeeld kan worden en 
die onder de directe verantwoordelijkheid van een van de spelers valt. 
 
 
 
 
  



                                                                                                                   

	
30 

3 ENGAGEMENT EN GEDRAGSCODE 
 

Goede en heldere afspraken zijn belangrijk.  Door lid te worden van FCV Jeugd, 
onderschrijven jeugdspelers, ouders of verantwoordelijken, trainers en 
afgevaardigden volgende engagementen en gedragscode.  Bij het niet naleven, 
kunnen ze hierop aangesproken worden door de jeugdwerking en het bestuur van 
FCV. 
 
engagement/gedragscode spelers 
§ We zijn voor alle activiteiten op het afgesproken tijdstip aanwezig. 
§ Afwezigheid tijdens een wedstrijd of training kan enkel mits voorafgaande 

verwittiging.  
§ We komen steeds in training van de club en met voetbaltas van de club naar de 

wedstrijd. 
§ We dragen zorg voor de faciliteiten, uitrusting en materialen van de club. 
§ In de kleedkamer, op het veld en in de kantine gedragen wij ons.  We zijn 

beleefd en correct in de omgang.  
§ Bij aankomst en verlaten van training of wedstrijd geven we trainer en 

afgevaardigde een hand.  We spreken de trainer aan met ‘trainer’. 
§ Als de trainer of de afgevaardigde spreekt, zwijgen en luisteren we. 
§ We zijn kampioen in fairplay en respect. 
§ We trappen niet na, gebruiken geen vuile woorden tegen andere spelers en 

maken geen ongepaste opmerkingen of gebaren naar de scheidsrechters, 
trainers, afgevaardigden, ouders of toeschouwers. 

§ We dragen geen juwelen (horloges, armbanden, ringen of oorbellen) tijdens 
trainingen of wedstrijden. 

§ We dragen verplicht scheenbeschermers, zowel bij trainingen als wedstrijden. 
§ We eten gezond, gevarieerd en niet vlak voor een training of wedstrijd. 
§ We zorgen dat we bij wedstrijden uitgeslapen en fit zijn. 
§ We betreden de kantine niet in onze voetbalschoenen. 
§ Wanneer we van het veld komen, vegen we - voor we de kleedkamers betreden 

- onze voetbalschoenen aan de borstels. 
§ We brengen altijd (zowel op training als op wedstrijden) de bal mee die we van 

FCV kregen.  Als we onze bal verliezen, kopen we tegen de eerstvolgende 
training zelf een soortgelijke nieuwe bal. 

§ Het is wenselijk om na elke training en na elke wedstrijd te douchen.  We zorgen 
dat we hiervoor douchegerief (zeep/washand/handdoek/slippers) en verse 
kleren meenemen. 

§ We laten waardevolle voorwerpen thuis tijdens een training of een wedstrijd.  
FCV is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade. 
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§ We proberen een paar keer per jaar aanwezig te zijn op de georganiseerde 
activiteiten van FCV (wedstrijden senioren of extra-sportieve activiteiten). 
 

engagement/gedragscode trainer 
§ De trainer is voor alle activiteiten op het afgesproken tijdstip aanwezig. 
§ De trainer is steeds als eerste en als laatste aanwezig op trainingen. 
§ De trainer komt steeds in training van de club naar de wedstrijd. 
§ De trainer draagt zorg voor de faciliteiten, uitrusting en materialen van de club. 
§ De trainer ruimt het trainingsveld steeds op na de training. 
§ De trainer zorgt dat na elke training en elke wedstrijd de kleedkamer proper 

achterblijft. 
§ De trainer bereidt zijn/haar trainingen steeds voor. Ook de wedstrijden worden 

voorafgegaan door een voorbereide wedstrijdbespreking. 
§ De trainer zorgt bij de wedstrijd voor een opwarming - zoveel mogelijk met bal. 
§ De trainer gaat voor positief coachen.  Hij/zij gebruikt geen vuile woorden en 

maakt geen ongepaste opmerkingen of gebaren naar spelers, scheidsrechter, 
andere trainers, afgevaardigden, ouders of toeschouwers. 

§ De trainer is kampioen in fairplay en respect. 
§ De trainer betreedt de kantine niet in voetbalschoenen. 
§ Wanneer we van het veld komen, veegt de trainer - voor hij/zij de kleedkamers 

betreedt – zijn/haar voetbalschoenen aan de borstels. 
§ We verwachten de trainers zoveel mogelijk op de georganiseerde activiteiten 

van FCV. 
§ De trainers hanteert de opleidingsvisie en het opleidingsplan van FCV Jeugd. 
§ De trainer rookt niet / drinkt geen alcohol in het bijzijn van jeugdspelers. 
§ Trainers en spelers douchen nooit samen.  Tijdens het douchen van 

jeugdspelers zijn steeds twee mensen van de ploegleiding ((hulp)trainers of 
ploegafgevaardigden) aanwezig in de kleedkamer. 

 
 
engagement/gedragscode ploegafgevaardigde 
§ De afgevaardigde is voor alle activiteiten op het afgesproken tijdstip aanwezig. 
§ De afgevaardigde draagt zorg voor de faciliteiten, uitrusting en materialen van 

de club. 
§ De afgevaardigde maakt de spelers en begeleiders van de bezoekende ploeg 

wegwijs maken in verband met kleedkamers, opwarming, terrein, wedstrijdblad, 
ploegtafel na de wedstrijd ... . 

§ De afgevaardigde voorziet eigen spelers, spelers van de tegenstander en 
scheidsrechter van drank tijdens de rust. 

§ De afgevaardigde staat in voor het ontvangen en instrueren van de 
scheidsrechter-vrijwilliger. 
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§ De afgevaardigde verleent bijstand aan de scheidsrechter in geval van 
incidenten. 

§ De afgevaardigde zorgt voor het invullen, controleren en versturen van het 
digitaal wedstrijdblad. 

§ De afgevaardigde ziet er mee op toe dat spelers, vrijwilligers en toeschouwers 
zich correct gedragen tijdens de wedstrijd. 

§ De afgevaardigde gebruikt geen vuile woorden en maakt geen ongepaste 
opmerkingen of gebaren naar spelers, scheidsrechter, trainers, andere 
afgevaardigden, ouders of toeschouwers. 

§ De afgevaardigde staat tijdens de wedstrijd klaar voor spelers met een blessure. 
§ De afgevaardigde zorgt er mee voor dat alles op en naast het veld 

organisatorisch vlot verloopt (zie checklist afgevaardigde: o.a. klaarzetten 
speelveld, klaarzetten ploegtafels kantine, organisatie kleedkamerverdeling, 
organisatie kassa, …). 

§ De afgevaardigde zorgt vanaf U13 voor het contact met de officiële 
scheidsrechter. 

§ De afgevaardigde rookt niet / drinkt geen alcohol in het bijzijn van jeugdspelers. 
§ Tijdens het douchen van jeugdspelers zijn steeds twee mensen van de 

ploegleiding ((hulp)trainers of ploegafgevaardigden) aanwezig in de 
kleedkamer. 

 
 
grensoverschrijdend gedrag 
FCV Jeugd hecht bijzonder belang aan de bescherming van de lichamelijke en 
seksuele integriteit en hanteert een ‘zero tolerance’ voor grensoverschrijdend 
gedrag. 
 
Trainers Stevy Manderveld en Shakira Sahertian zijn vertrouwenspersoon.  Je kan 
hen steeds contacteren.  Zij garanderen je de nodige vertrouwelijkheid en discretie. 
Stevy Manderveld stevy@movementz.be +32 472 11 80 07   
Shakira Sahertian s_sahertian@hotmail.com +32 474 67 64 70 
 
Net als elke burger kunnen ouders van jonge voetballers, de sporter zelf, trainers of 
bestuursleden gratis en anoniem de hulplijn ‘geweld, misbruik en 
kindermishandeling’ bereiken op het telefoonnummer 1712 of mailen via een 
voorziene template op de website www.1712.be. De hulplijn 1712 luistert naar het 
verhaal van de beller, bekijkt samen de mogelijkheden, helpt zoeken naar de juiste 
informatie, tracht risico’s in te schatten, toont de weg in de wereld van justitie en 
hulpverlening en verwijst eventueel door.  
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engagement/gedragscode ouders 
§ Ouders zijn van harte welkom bij FCV, langs de velden en in de kantine.  

Enthousiaste toeschouwers zorgt voor een fijne sfeer. 
§ Ouders hebben een belangrijke taak bij de sportbeoefening van hun kinderen. 

Zij hebben immers nood aan uw steun en interesse. Toon belangstelling door 
regelmatig wedstrijden bij te wonen. 

§ Zorg ervoor dat je kind steeds stipt aanwezig is voor trainingen en wedstrijden.   
§ Wees enthousiast en stimuleer de spelers.  Moedig niet enkel je eigen kind aan, 

maar de hele ploeg.  Bekritiseer niemand voor fouten.  Toon belangstelling en 
respect voor de medespelers, ook als deze spelers minder goed kunnen 
voetballen. 

§ Leer je kind zelfstandig te werken. 
§ De ploegleiding beslist wie speelt en op welke positie.  De ploegverdeling of 

opstelling is een verantwoordelijkheid van de ploegleiding, zonder inmenging 
van de ouders. 

§ Laat het coachen over aan de trainer.  
§ Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij. 
§ Zorg tijdens en na de wedstrijd voor een sportieve houding naar eigen spelers, 

tegenpartij, ploegleiding en scheidsrechter. 
§ Zorg voor een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de 

prestatie van je kind.  Een seizoen lang presteren valt niet mee.  Steun je kind 
als het minder goed gaat en relativeer goede prestaties.  De ontwikkeling van 
jeugdvoetballers gebeurt geleidelijk.  Soms staan ze stil en plots zie je stevige 
vooruitgang. 

§ Schat de mogelijkheden van je kind realistisch in. 
§ De aanmelding als lid van de club, houdt in dat de spelers en zijn/haar ouders 

een bepaald vertrouwen stellen in de club.  Gedurende minstens één seizoen 
accepteren kind en ouders de regels, trainers en werkwijze van de club. 

§ Indien je het oneens bent met een bepaalde situatie, kan je dat in alle rust met 
de verantwoordelijke in kwestie bespreken. Uit kritiek nooit naast het veld, in de 
kantine of op sociale media.  Je kan onze club, je kind, andere kinderen en 
personen onnodig schaden. 

§ Roken in de accommodatie is bij wet verboden. 
§ Iedere ouder zorgt in principe voor het vervoer van zijn/haar eigen kind.  Als 

hij/zij zijn/haar kind niet kan vervoeren, maakt de ouder zelf afspraken met 
andere ouders.  Ouders kunnen onderling afspreken om te carpoolen of samen 
te rijden.  Zie ook: ‘Vervoer kinderen in auto’. 
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§ FCV is een club die draait, dankzij de inzet van vrijwilligers.  Wees respectvol 
naar hen.  Zorg dat je ook regelmatig waar mogelijk een handje toesteekt.   

§ Steun regelmatig de activiteiten die georganiseerd worden door de club. 
 
 

4 PRAKTISCHE INFO & AFSPRAKEN 
 
Vergoeding 
De vergoeding voor de onderbouw (U6) in seizoen 2019-2020 bedraagt 150 euro + 
40 euro waarborg (totaal 190 euro).  De vergoeding voor de onderbouw (U7-U13) in 
seizoen 2019-2020 bedraagt 165 euro + 40 euro waarborg (totaal 205 euro).  Vanaf 
een tweede jeugdspeler uit één gezin, krijg je 20 euro korting per extra kind (vb. 
kind 1: 205 euro, kind 2: 185 euro, kind 3: 165 euro)  
 
Voor het inschrijvingsgeld krijg je:  

- inschrijving bij de voetbalbond 
- verzekering 
- 2 x per week training door trainersteam 
- 1 x wedstrijd per week 
- regelmatig vriendenwedstrijd en deelname tornooi 
- een FCV-sporttas (bij aanvang) 

 
In de 40 euro waarborg zit het wedstrijdtenue (truitje, broekje, kousen) en voor 
iedere speler een eigen bal.  Deze waarborg krijg je terug, indien je de club verlaat. 
 
Het bedrag dient overgeschreven te worden op reknr BE86 7350 3468 3750 van FC 
Veldwezelt met als vermelding “Lidgeld U? – naam speler”. 
 
Een jeugdwerking kost geld.  FCV investeert in haar jeugdwerking: 
vrijwilligersvergoeding trainers, accommodatie, materiaal, terugbetaling 
cursussen/bijscholingen, kledij, ...  Via de inkomsten van toegangsprijs, sponsoring 
en diverse (sportieve en sociale) activiteiten financieren we onze jeugdwerking.  Ook 
jouw steun bij deze activiteiten is daarom ontzettend belangrijk!   
 
 
Wedstrijdtenue 

- Iedere speler draagt zorg voor zijn eigen wedstrijdtenue, bal, trainingspak en 
sporttas.  

- Iedere speler voorziet truitje, broek, jasje, sporttas van een naametiket. 
- Iedere speler zorgt ervoor dat het wedstrijdtenue en het trainingspak steeds 

proper gewassen zijn.  
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- Kousen die tijdens het seizoen stuk gaan, kunnen vervangen worden.  Spreek 
hiervoor je ploegafgevaardigde aan.  

- Het wedstrijdtenue en het trainingspak mogen enkel gebruikt worden om 
FCV-wedstrijden te spelen.  Het wedstrijdtenue of het trainingspak mogen 
dus niet gebruikt worden om te trainen of voor privé gebruik in vrije tijd. 

 
Wat heb je nog nodig?  / Wat zit er in mijn voetbaltas? 

- clubbal  
- voetbalschoenen met vaste noppen  
- evt. voetbalschoenen voor de zaal (of turnpantoffels) voor de zaaltrainingen 

tijdens de wintermaanden (U6 en U7). 
- scheenbeenbeschermers  
- drinkbus met water of sportdrank 
- geschikte sportkleding voor tijdens trainingen.  Belangrijk: afhankelijk van de 

weersomstandigheden zorg je ook voor trainingspak, regenjasje, 
handschoenen, lange broek of kousenbroek, thermoshirt, muts, …  

- slippers (verplicht) en douchegerief (zeep/washand/handdoek) 
- eventueel verse kleren voor na de training of wedstrijd 

 
 
Voetballen kost energie 
Wanneer de spelers moe zijn, leidt iedere inspanning al snel tot overspanning.  Dat 
uit zich vaak in motivatie en gedrag.  Vermoeidheid belemmert zo niet alleen het 
eigen spelplezier en leerproces, maar ook de groepsdynamiek.   
Zorg dat de spelers steeds voldoende nachtrust hebben - zeker op de avond voor 
een wedstrijd.  Tip voor de jongste spelers: een kort dutje voor de training of 
wedstrijd. 
  
 
Inschrijven 
Nieuwe spelers dienen zich in te schrijven bij FCV.   
Gelieve hiervoor contact op te nemen met secretaris / gerechtigd correspondent 
Lieven Van Hoof: lieven.van.hoof@verz.kbc.be  of  +32 479 45 97 16. 
 
 
Stiptheid 

- training: 10 minuten voor start training zijn we aangekleed in trainingskledij in 
de kleedkamer / op het trainingsveld (afhankelijk van afspraak met trainer) 

- thuismatch: 30 minuten voor start wedstrijd zijn we aangekleed in 
wedstrijdtenue in de kleedkamer 

- uitmatch: 30 minuten + reistijd voor start wedstrijd staan we in FCV-training 
op de parking van FC Veldwezelt.  Het vertrekuur per uitmatch wordt telkens 
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gecommuniceerd door de trainer(s).  Als je rechtstreeks gaat, meld je dat 
tijdig aan je trainer/afgevaardigde of via whatsap-groep van je ploeg. 

 
 
 
 
Afmeldingen  

- We verwachten een afmelding bij iedere afwezigheid (ziekte/kwetsuur/belet). 
- training:  

• je meldt ten laatste af om 14u op de trainingsdag – tenzij het gaat over 
een noodgeval of een geval van overmacht 

• vanaf 14u meld je enkel af per sms of whatsap, rechtstreeks aan de trainer 
– niet in de whatsap-groep van de ploeg 
 

- wedstrijd: 
• gelieve zo snel mogelijk je afwezigheid bij wedstrijden te melden! 
• ten laatste 1 dag op voorhand: je meldt enkel af per sms of whatsap, 

rechtstreeks aan de trainer – niet in de whatsap-groep van de ploeg 
 
 
Discipline 

- Vanaf U8 geeft iedere jeugdspeler bij aankomst op de club een hand aan 
trainers/afgevaardigden. 

- Iedere jeugdspeler spreekt zijn trainer op de club aan met ‘trainer’. 
 
 
Ouders langs de trainingsvelden 

- Ouders zijn enkel welkom voor het laatste kwartier van de training.  We 
vinden het belangrijk dat de spelers zich tijdens de training optimaal kunnen 
focussen op hun trainer, en trainers zich optimaal kunnen focussen op hun 
training.  Toeschouwers aan de kantlijn zorgen hier voor overbodige 
afleiding. 

 
 
Kleedkamer/hygiëne 
De jeugdspelers douchen en kleden zich zelfstandig om.*   
Na de wedstrijd zijn alle jeugdspelers verplicht om zich te douchen op de club.  
Meisjes beschikken over een aparte kleedkamer. 
Na het douchen/omkleden wachten alle spelers op mekaar in de kleedkamer.  Ze 
gaan in groep, samen met de trainer naar de kantine. 
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* 
U6: Ouders mogen de U6-spelers helpen bij het omkleden en douchen.   
U7: Na de wedstrijd helpen de trainers, ploegafgevaardigde en één ouder per kind 
alle kinderen met douchen en omkleden.   
U8: Na de wedstrijd helpen telkens 2 ouders (beurtrol) alle kinderen met douchen 
en omkleden.  Bedoeling is de kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten douchen en 
omkleden.  Daarom vragen wij de andere ouders om in de kantine te wachten.  
Vanaf U9: Kinderen douchen en kleden zich zelfstandig om.  Ouders zijn hierbij niet 
meer nodig.  Er is toezicht van trainers en/of afgevaardigden. 
 
 
Beurtrol ouders 
We doen een beroep op het engagement van alle ouders voor:  

1) broodjes na iedere wedstrijd  
2) poetsen kleedkamers tijdens de thuiswedstrijd  

De beurtrol wordt opgemaakt door de ploegafgevaardigde(n) en tijdig aan alle 
ouders bezorgd.  Als je niet kan op de aangegeven datum, wissel je zelf met andere 
ouders.  Je informeert de ploegafgevaardigde(n) én trainers vooraf per sms of 
whatsap over de wissel. 
 
Broodjes: Na iedere wedstrijd voorzien ouders belegde broodjes voor alle spelers. 
Een extra traktatie mag altijd, maar enkel als dessert na de broodjes. 
Poetsen kleedkamers: Na iedere wedstrijd poetsen ouders de kleedkamers van de 
eigen thuisploeg, bezoekende ploegen en de kleedkamergang.  Poetsen betekent 
borstelen én dweilen. 
 
 
Klaarzetten wedstrijdvelden 
We doen een beroep op ouders om wedstrijdvelden klaar te zetten en op te ruimen.  
Help de trainers en afgevaardigden met het plaatsen of opruime van doelen en 
kegeltjes. 
 
 
Toegangsgeld 
De toegang voor de thuiswedstrijden van FCV Jeugd bedraagt 2 euro. 
 
   
Vervoer 
In principe is iedere ouder verantwoordelijk voor het vervoer van zijn/haar eigen 
kind.  Uiteraard willen we wel carpoolen of samen rijden aanmoedigen.  Zorg er 
voor dat het geen vanzelfsprekendheid is dat je kind zomaar meerijdt met anderen, 
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maar maak hiervoor telkens afspraken!  Het staat ouders, trainers of afgevaardigden 
vrij om te weigeren om (andere) kinderen mee te nemen. 
We wijzen graag op de regelgeving voor ‘vervoer van kinderen met de auto’, 
achteraan in deze brochure.   
 
 
Bedrijfsvrienden FCV Jeugd 
FCV Jeugd is ook steeds op zoek naar sponsoring, specifiek voor onze 
jeugdwerking.  Het zou fijn als je zelf bedrijfsvriend wil worden of als je potentiële 
bedrijfsvrienden kan motiveren.  Je kan al bedrijfsvriend worden van de FCV jeugd 
vanaf 75 euro.   
 
 
Vrijwilligers 
Wekelijks zetten heel wat vrijwilligers zich in om alles bij onze voetbalclub vlot te 
laten verlopen, voor én achter de schermen. Vrijwilliger zijn, betekent een 
investering van tijd en energie.  Maar je krijgt in ruil ook heel veel terug.  
Voldoening, appreciatie en misschien zelfs een toffe nieuwe vriendenkliek.  Voetbal 
is ploegsport.  Maar een voetbalclub is teamwork! 
FCV is altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij onze jeugdwerking: zowel op 
lange termijn, als om nu en dan een handje toe te steken.  We horen graag van je! 
 
 
Website / sociale media 
Neem zeker een kijkje op de website van onze club: www.fcveldwezelt.be 
Of op onze facebookpagina www.facebook.com/fcveldwezelt  
 

Website Belgische voetbalbond: www.belgianfootball.be/nl 
Een handige app waar je alle team (ook onze jeugdteams) kan volgen: 
www.bestofbelgianfootball.be   
Je vindt ons op de website en de app van de KBVB terug als F.C. Veldwezelt - 
stamnummer 09613. 
 
 
Aanspreekpunt Jeugdwerking FCV 
Heb je een probleem, suggestie of vraag?  Spreek dan je ploegafgevaardigde aan.  
Hij zal je agendapunt ter harte nemen en aankaarten tijdens de vergadering van de 
Jeugdwerking.  Van hieruit kan het ook doorgespeeld worden naar het clubbestuur. 
We organiseren ook regelmatig momenten waarop we je via infoblaadjes, sociale 
media of bijeenkomsten zullen informeren over het reilen en zeilen van onze 
jeugdwerking. 
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5 WAT TE DOEN BIJ EEN VOETBALONGEVAL?  
 

Wanneer je een kwetsuur oploopt tijdens de training en/of wedstrijd, is het 
belangrijk om de aangifte correct (tijdig én volledig) te doen.  
 
Stap 1: aangifte ongeval  

1. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een dokter en 
neemt een blanco formulier “Aangifte voor ongeval” mee. De dokter vult de 
achterzijde “Medisch getuigschrift” in. Dit formulier kan je:  

- vragen aan secretaris Lieven Van Hoof 
- vragen aan de trainer en/of ploegafgevaardigde  
- downloaden op www.fcveldwezelt.be  
- blanco copies zijn steeds voorradig in het scheidsrechters lokaal 
opmerking: Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten (desgevallend) 
de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij de 
dokter. 

2. Vervolgens bezorg je dit formulier zo snel mogelijk aan de secretaris, die de 
zijde “Aangifte van ongeval” invult. Zeer belangrijk is dat ook een kleefbriefje 
van het ziekenfonds op het formulier geplakt wordt en het document 
getekend wordt door 1  van de ouders 

3. De secretaris stuurt het ingevulde document op naar de KBVB. Dit moet 
binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval gebeuren, anders zal de 
verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten.  

4. De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele 
bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval 
verzamelen.  

5. Prioritair komt als eerste het ziekenfonds tussen, aanvullend de verzekering 
van de voetbalbond. 

  
Stap 2: na het ongeval  

5. Eenmaal het aangifteformulier is opgestuurd en er bij de KBVB een dossier is 
geopend, zal je via de secretaris een formulier ontvangen “Geneeskundig 
getuigschrift van herstel”. Dit document hou je bij en laat je pas invullen door 
de dokter op het moment van definitieve genezing.  

6. Als er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, bezorg dan 
onmiddellijk een kopie van het doktersvoorschrift aan de secretaris. Alle 
bijkomende sessies moeten eerst aangevraagd worden aan de KBVB, anders 
wordt hiervoor geen terugbetaling gegeven!  

 
Stap 3: genezing – afsluiting dossier  

7. Het is een speler VERBODEN deel te nemen aan een wedstrijd zonder 
bevestiging van een genezingsattest. Van zodra de dokter beslist dat de 
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speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat je het 
formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” invullen.  

8. Aan dit formulier voeg je het volledig detail van tegemoetkoming van het 
ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten 
m.b.t. het voetbalongeval toe en je bezorgt dit alles aan de secretaris, die dit 
opstuurt naar de KBVB.  

9. Eenmaal het dossier is afgesloten bij de KBVB, ontvangt de club het bedrag 
van de aanvaarde tussenkomsten. Hou er rekening mee dat dit tot 2 
maanden kan duren.  

10. De speler ontvangt dit bedrag van de secretaris of penningmeester.  
 

Opmerkingen:  
§ FC Veldwezelt ziet af van alle aansprakelijkheid als bovenstaande procedure 

niet gevolgd werd.  
§ De verjaring van een ongeval treedt in 1 jaar na ontvangst van de 

ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier.   
§ Indien er geen oplegkosten waren, wordt het ongeval geklasseerd/afgesloten 

zonder gevolg.  
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6 VERVOER KINDEREN IN AUTO 
 

Mogen wij je verzoeken van onderstaande tekst in verband met het vervoer van 
jongeren kennis te willen nemen en de bepalingen van de wet hieromtrent strikt na 
te leven wanneer je onze jeugdspelers met je auto vervoert van en naar 
jeugdwedstrijden. 
 
Algemene regel 
Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en 
grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun), op de 
zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels. 
 
Kinderen kleiner dan 1,35m: Geschikt kinderbeveiligingssysteem verplicht 
Kinderen van 1,35m en groter: Kinderbeveiligingssysteem aanbevolen / 
veiligheidsgordel verplicht 
 
Aan welke veiligheidsnorm moet een kinderbeveiligingssysteem voldoen? 
Vanaf 10 mei 2008 moeten alle kinderbeveiligingssystemen die in ons land gebruikt 
worden, voldoen aan de meest recente Europese normen ECE R44/03 of R44/04. 
Het gebruik van zitjes met een oudere norm is niet meer toegelaten. 
 
Mogen kinderen voorin zitten? 
Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op 
voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft. 
 
 
De verzekering 
De verzekeringsmaatschappij geeft aan dat, bij een ongeval in België, elke 
Belgische autoverzekering de lichamelijke letselschade van alle inzittenden 
(passagiers/NIET de bestuurder) sowieso steeds moet vergoeden. Dit staat 
geschreven in de verzekeringswet en is een plicht in hoofde van de autoverzekering. 
Indien er een derde partij (ander voertuig, ... ) aansprakelijk is voor het ongeval, zal 
die laatste moeten opdraaien voor de schade (of diens verzekeringsmaatschappij).  
Is er geen derde aansprakelijke, dan kan de autoverzekeraar die de passagiers heeft 
betaald, zijn uitgaven niet terugvorderen.    
MAAR ... wanneer de betrokken verzekeringsmaatschappij kan aantonen dat er 
bepaalde passagiers niet reglementair plaats nemen in het voertuig EN diezelfde 
verzekeringsmaatschappij heeft aan deze passagiers een schadevergoeding moeten 
betalen, DAN kan ze deze uitgaven terugvorderen van de betrokken 
autobestuurder.  
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7 PANATHLON-VERKLARING 
 

FCV Jeugd ondertekende de Panathlon-Verklaring – over ethiek in de jeugdsport.   
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8 10 GEBODEN JEUGDOPLEIDER KBVB 
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9 FAIRPLAY CHARTER FIFA / UEFA 
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