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Agenda

1. Missie en visie van KFC Eppegem

2. Sportieve structuur OB/MB/BB

3. Hoe werken wij?

4. Wat gaan we doen om de begeleiding te verbeteren?

5. Specifieke info over werking bij middenbouw
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Missie en Visie



Waarom doen jongeren aan sport?

Leren
Samen zijn
Beleven
Bewegen



Missie en Visie KFC Eppegem

Algemeen:
 binnen de regio groot-Zemst bijdragen tot een positieve, individuele en collectieve sportbeleving

 Respect
 Communicatie
 Diversiteit
 Eenduidigheid
 Professioneel

 Uitbouw Infrastructuur en Organisatie
 Financieel verantwoordelijke manier
 Op basis van een goede jeugdwerking

 Richt zich zowel tot jeugd als volwassenen
 Richt zich tot alle geslachten/rassen/…
 jeugdwerking wil KFC Eppegem een uithangbord zijn voor het jeugdvoetbal en de jeugdopleiding in de regio 

groot-Zemst.
 Plezier
 Leren
 Sociaal
 Bewegen



Missie en Visie jeugdopleiding van KFC 
Eppegem
Algemeen:
 Zelfde nadruk als de club maar toegepast op kinderen
 Naast de opvoedkundige opdracht is het doel de jeugd maximaal te laten doorstromen naar de 

seniors, zowel het A als het B-elftal

 Respect: er is respect voor iedereen en in het bijzonder de vele vrijwilligers, alsook iedereen 
waarmee we in contact komen: van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en 
scheidsrechter.

 Communicatie: goede en correcte communicatie voorkomt misverstanden. Hierbij wordt van 
iedereen een positieve ingesteldheid verwacht. 

 Eénduidigheid: door duidelijkheid in organisatiestructuur en visie op lange termijn wil KFC 
Eppegem een goede werking en aanpak neerzetten.

 Diversiteit: KFC Eppegem bekijkt alle spelers op dezelfde manier. Er wordt naar het kind 
gekeken, niet naar de achtergrond of de cultuur.



Het DNA KFC Eppegem

Een jeugdvoetballer van KFC Eppegem wil/is:

-Steeds een oplossing vooruit vinden
-Steeds als winnaar uit een 1-1 duel komen
-Niet bang om een individuele actie te maken
-Iemand die inzet toont tijdens trainingen en wedstrijden, en zichzelf 
wil ontwikkelen
-Iemand die teamspirit en fair-play hoog in het vaandel draagt



Sportieve structuur











Onderbouw

Alle ploegen die 5-5, 3-3,2-2 spelen en de Voetbalspeeltuin

Focuspunten:
• Kinderen juist leren bewegen
• Liefde voor het spelletje delen
• Leren omgaan met een bal en een goeie basis aanleren
• Individuele progressie/ontwikkeling
• Het KFCE DNA meegeven
• Speelgelegenheid voor iedereen
• Plezier Plezier Plezier
• Kindvriendelijke coaching op niveau van hun leeftijd

Wat niet:
• Collectieve progressie
• Resultaat
• Prestatie druk



Middenbouw

Alle ploegen die 8-8 spelen

Focuspunten:
• Techniek zo goed mogelijk ontwikkelen
• Motorische vaardigheden ontwikkelen
• Inzicht ontwikkelen
• Mentaal ontwikkelen
• Tactisch ontwikkelen
• Kansen geven aan de kinderen individueel
• Bij iedereen maximaal potentieel proberen te ontwikkelen
• Speelgelegenheid voor iedereen en op zijn niveau

Wat niet:
• Collectieve progressie
• Resultaat
• Prestatie druk



Bovenbouw

Alle ploegen die 11-11

Focuspunten:
• Drop-out vermijden
• Tactische ontwikkeling
• Motoriek in de groei onderhouden
• Verantwoordelijk omgaan met de groeispurt
• Leren functioneren in een teamverband
• Leren omgaan met een klassement
• Principes van de eerste ploeg
• Kansen tot doorstroming vergroten
• Individuele progressie blijft het hoofddoel
Wat niet:
• Collectieve progressie
• Resultaat
• Prestatie druk



Sportieve werking



Werking

Organisatie met afspraken en richtlijnen
 Trainingen
 Wedstrijden
 Toernooien
Opleidingsplan van U7->U17
 Zelfde sportieve lijn voor alle trainers
Opvolging van spelers sportief en extra-sportief
 Evaluaties -> nieuw formaat
 POP
 PAP
 Studiebegeleiding
Zetten in op omstandigheden om ontwikkeling mogelijk te maken
 Trainingen op kunstgras
 Accomodatie word zo goed mogelijk onderhouden
Competente technische staf
 Veel gediplomeerde/competente trainers
 Kine, osteopaat, dokter
 Begeleiding van coördinatie
 Ervaren mensen



Extra’s in de werking

 Full time fysical coach

 Feedback van de trainers om hun taak gemakkelijker te maken

Meten en wegen van de spelers, Fysieke testen

 Videoanalyses – nieuw materiaal

Modern materiaal beschikbaar maken voor trainingen en wedstrijden

 Samenwerking met KV Mechelen/ KCVV Elewijt / VK Weerde

 Interprovinciaal voetbal

 Pre-postformatie en Postformatie ploeg



Extras individueel?

 Laat mature spelers laten spelen met een categorie die aangepast is aan hun

 Vroeg mature spelers kans geven om een categorie hoger trainen/spelen

 Pre en postformatie



Pre- en Postformatie

 Project om meer doorstroming te krijgen
Meest talentvolle spelers extra prikkelen
Werking op niveau van Elite (verwachtingen)
 Als extra buiten de normale werking van de club
 Prepostformatie:
 U13-U14-U15IP

 Postformatie:
 U16-U17-U19



Uniformiteit op training

• Om als club een stap verder te zetten in de uistraling en professionalisering wensen we meer uniformiteit 
op de trainingsvelden.

• Uitrusting voor de training:
• Bovenlichaam: rode t-shirt of training of pull met het logo van de club op.
• Onderlichaam: Zwarte short of broek.
• Kousen: Zwarte of Rode kousen.
• Niet in orde? : Niet trainen



BELANGERIJK

 Iedereen dient het intern reglement van KFC Eppegem te respecteren
 https://www.kfceppegem.be/jeugd/reglement



Rol van iedereen?



Wat wij verwachten van de speler?

10 dingen die 0 talent vereisen:

Op tijd komen
Werkinstelling
Moeite
Lichaamstaal
Energie
Houding
Passie
Coachbaar zijn
Extra werk verrichten
Voorbereid zijn



Wat wij verwachten van de ouders?

Voor de wedstrijd/training:
 Toon interesse;
 Tracht zowel te weinig betrokkenheid en te veel betrokkenheid te vermijden;
 Probeer van winnen een ondergeschikt belang te maken;
 Stel haalbare verwachtingen.
Tijdens de wedstrijd /training :
 Laat gerichte instructies over aan de coach;
 Probeer negatieve feedback te vermijden;
 Tracht consequent positief te supporteren voor alle spelers;
 Besef dat niets (meer) zeggen ook negatief kan overkomen.
Na de wedstrijd /training :
 Tracht eerst naar je kind te luisteren en vraag: ‘Wat vond je er zelf van?’;
 Geef een zinvolle uitleg bij je aanduidingen en suggesties;
 Probeer steeds het positieve te benadrukken en het woord ‘maar’ te vermijden.
Bijkomend trainen?
 Probeer je kind te betrekken in de beslissing om bijkomend te trainen;
 Tracht de termen ‘moeten’ en ‘verwachten’ te vervangen door de termen ‘kunnen’ en ‘willen’.



Staff 2019-2020



Trainersstaf
VST+U6??? NIELS VERMEERE

VST+U6 QUILLAN DE BOECK
VST+U6??? GORAN VANDENBERG

VST+U6 APOLLINE DELETTRE
VST+U6 BRAM CARTIGNY
VST+U6 TIM VAN MEERBEECK

U7A IVY DESWARTE
U7B BEN VERHEYEN

U8PA WOUTER KEULEMANS
U8PB YENTL MORIS
U8G1 SILVERANS JEROEN
U9PA INAKI MIER
U9PB STEVEN ALBERS
U9GA VERELST
U10IP EDWIN VERMOESEN
U10G1 TIM BROUWERS
U10G2 JOHAN VERELST
U11IP KEVIN SCHUTIJSER
U11G1 MIMOUN ZAHRAOUI
U11G2
U12IP SERGE VERHAEGE
U12IP JO  STEEGMANS
U13IP ETTIENE TACKAERT
U13IP DANIEL BEGIJN

U13GA WESLEY VAN CALSTER
U13GB DAVID VERMEERE
U14IP GERY VAN GRUNDERBEECK
U15IP ENTONJO PASHAJ

U15GA PAUL BALCAEN
U16IP MAXIME PIERQUIN
U17IP KRISTOF HOUBEN

U17GA EDDY ROEKENS

MEISJES U13 ANNELIES DE BACKER
JC OB DAVID VERMEERE
JC MB FARID MARZOUKI
JC BB GEERT DEMAEYER

JC Keepers LUC USEWILS
TVJO WALTER DE KOK

SCOUTING DANNY VAN ENGELAND
SCOUTING PATRICK DESWARTE



Medische Cel

Sportdokter
Dr. Glenn Van Crombrugge

Kinesist jeugd
Celine Pynnaert

Revalidatie trainer
Rene Heayaert

Osteopaat
Bart De Roeck



Medische procedure

Blessure ?
• Correcte informatie verschaffen over de aard van de blessure.
• Afwezigheidstermijn ruw voorspellenKinesist KFCE 

Kinebeurten nodig?

Revalidatie trainer

Terug aansluiten bij het team

Kinesist KFCE 

Eigen kinesist Dokter bezoeken

JA

NEE

FIT VERKLAARD

KEUZE

HERSTELD?

GOEDKEURING

Kinesist KFCE 

FIT VERKLAARD?

HERSTELD?

JA

Kinesist jeugd
Celine Pynnaert
0474/73 77 02

Revalidatie trainer
Rene Heayaert
0478/ 48 75 47

https://www.kfceppegem.be/procedure-blessures



Studiebegeleiding

 Pedagoog:
 Debra Deswarte
 pedagoog.debradeswarte@gmail.com
 Website KFC Eppegem - https://www.kfceppegem.be/jeugd/voetbal-en-school



Jeugd-Ombudsdienst

 Contact persoon:
 Laurent Marcelis
 Info op de website
 Laurent_marcelis@hotmail.com



Planning



Pro soccer data

https://kfceppegem.prosoccerdata.com

Website of App



Werking middenbouw



Werking

Opsplitsing volgens aantal trainingen:
 3 keer trainen IP werking
 2 keer trainen Gewestelijke werking



Indeling spelers

Speler worden gevalueerd:
• Eind Augustus
• Eind September
• Half December
• Eind Februari
• Begin April

Speler krijgen een niveaucode toegewezen:
• Voor interne werking en ploegindeling
• Kan besproken worden tijdens evaluaties met ouders
• Verdeling tussen IP en Gewestelijk
Speler worden ingedeeld op basis van hun niveau:
• IP werking:

• Spelers trainen eerste training samen => alle trainers kennen alle spelers en omgekeerd
• Focus op indivdueele oefeningen ( niveau verschil tussen spelers heeft dan weinig invloed)
• Trainers evalueren het verloop van vorige week en delen de groepen voor de rest van de week
• Spelers trainen tweede en derde training met de groep met wie ze hun wedstrijd gaan spelen

• Gewestelijke werking:
• Spelers die dicht bij IP aanleunen kunnen uitgenodigd worden op de eerste training



Wedstrijd selecties

Kriteria:
• Aanwezigheid op training (Laatste training van de week telt als eerste training van de volgende week)
• Inzet en drive op training
• Niveau code speler
• Niveau en werking van tegenstrevers in het weekend
• Individuele doelstelling voor bepaalde spelers
U10/U11IP:
• Ten laatste woensdag word meegedeeld wie bij welke groep verwacht word
• Ten laatste donderdag word de selectie voor het weekend meegedeeld
• De selecties kunnen veranderen als er overmacht is (blessures, onvoorziene afwezigheid,..)
U12/U13IP:
• Ten laatste donderdag word de selectie voor het weekend meegedeeld
• Zelfde wedstrijd afspraken
• Verdeling voor de wedstrijden tijdens de voorbereiding van de wedstrijd



Waarom deze manier van werken?

• Spelers kunnen niet exact ingedeeld worden in verschillende niveau’s
• Meerdere trainers kennen de spelers goed
• Zo veel mogelijk eigen spelers betrekken in lange termijn project
• Spelers die in een dipje zitten niet maximaal belasten
• Spelers die huidig niveau overstijgen extra belasten
• Posities uitvoeren in een wedstrijd op ander ritme
• Onevenwicht tussen wedstrijden (vb. 1 ploeg wint 10-0 de andere verliest 7-0)
• Geen spelers doorsturen omdat we meer talentvolle spelers aantrekken
• Pyramide werking van de voetbalbond uitvoeren



Ouder- en spelersraad



Ouderraad en spelersraad

 Werking
 Onder leiding van Stef Colens
 2 maandelijkse vergaderingen
 Inspraak bij de werking van de club 
 Geen sportieve funtie
 We zijn op zoek naar kandidaten




