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1. Inleiding
Met deze brochure willen wij duiding geven aan spelers , ouders , trainers en medewerkers over de
werking van KFC Heist.
KFC Heist wil op lokaal niveau een vereniging zijn met een sportieve en sociale doelstelling voor alle
kinderen, zowel jongens als meisjes, die interesse hebben voor de voetbalsport.
Onze doelstelling bestaat erin om zoveel mogelijk talent dat verborgen zit bij onze helden te
ontwikkelen en uiteindelijk laten doorstromen naar het eerste elftal.
Centraal staan hierbij:Een gedegen opvoeding en opleiding aanbieden, waarbij de nadruk ligt op
techniek , positiespel en combinatiespel. In al onze leeftijdscategorieën van de jeugdopleiding
beschikken wij over gemotiveerde en bij voorkeur gediplomeerde jeugdtrainers die zowel op
voetbaltechnisch als op pedagogisch vlak onze spelers naar een hoger niveau kunnen brengen.
De kerntaak van onze vereniging is natuurlijk de voetbalsport aanbieden. Maar daarnaast worden
ook nevenactiviteiten georganiseerd zoals het paastornooi, voetbalstages, feesten, ... en wordt er
samengewerkt met de gemeente Knokke-Heist (Sociaal Huis , sportdienst) voor enkele sociale
projecten.

2. Historie
In 1908 besloten enkele vrienden om ook in Heist een ploeg op te richten.Uiteraard was het
in die tijd de gewoonte dat veel frans werd gesproken en juist daarom werd de naam “FCHeystois”. Tijdens de grote oorlog (1914-1918) werd alles opgedoekt en er werd opnieuw
gestart in 1923 onder de naam FC-Heist met als stamboeknummer bij de B.V.B nr. 414. De
voorzitter van toen was Dhr. Deketelaere.
In 1926 stopte dhr. Deketelaere als voorzitter en hij gaf de fakkel door aan Vandierendonck
René die voorzitter bleef tot in 1932.
In 1932 veranderde de naam van FC-Heist naar S.V. Footballclub Heist. Vanaf dan was Dhr.
Robert de Gheldere de nieuwe voorzitter die tevens Notaris en Burgemeester was in Heist.
Hij bleef voorzitter tot 1935 tot wanneer Dhr. Sylvain Bulcke de fakkel overnam.
In 1940 werden alle activiteiten gestaakt en in 1946 startte men opnieuw onder de naam FCHeist met als nieuw stamboeknummer 4465 en met als voorzitter Dhr. Camiel Slabbinck.
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Achtereenvolgens werden Dhr. Gheeraerts (apotheker), Raymond Gobert (stadssecretaris),
De Roose Jozef, Verniest Jozef, De Grauwe Karel, Bailyu Marc, Vantorre Richard (19821998), Coppejans Joseph (1998-2004) en Desmedt Wilfried (2004-2007) voorzitter van KFCHeist.
In het staatsblad van 13 juli 1957 verscheen dat men de titel mocht dragen van Koninklijke
Footbalclub Heist. Het bestuur telde dan 30 leden.
In 1925 werd in café Sportwereld de supportersclub “De Strandleeuwen” opgericht. Een
eerste verplaatsing met autobus werd gedaan in 1929 voor de wedstrijd tegen Kortrijk.
Velen hadden nog nooit een autobus gezien laat staan erin gezeten.
In vissersmiddens kwam men op het idee om ook een supportersclub op te richten. De naam
“De Zeemeermin” werd gekozen met als lokaal café De Windsor. FC-Heist werd daardoor
financieel ondersteund en spelers kregen een kleine vergoeding bij winst.
Een hoogtepunt in het bestaan van KFCHeist was het behalen van de kampioenstitel in het
seizoen 1953-1954 met de promotie naar 1e provinciale en dat met allemaal spelers uit
Heist.
De dag van vandaag is het Dhr. Piet Degroote die het voorzitterschap sinds 2007 behartigd.
Samen met secretaris André Vanlerberghe sinds 1985, penningmeester Wilfried Desmedt en
bestuursleden Hubert Daese (voorzitter jeugd), Ronny Engelrelst, Antoon Desender, Norbert
Devestele werd de club verder uitgebouwd.
Na het overlijden van ondermeer Hubert , Wilfried en Andre werd het bestuur herschikt en
namen in de bestuursploeg Franky Vanlerberghe (huidig voorzitter jeugd) , Philip Van
Eeghem (verantwoordelijk sportief beleid), Nancy Brouckaert (secretaris), Vicky Desmidt
(boekhouding en events) en Bart Vantorre een meer prominente rol in. Onder deze ploeg is
het bedoeling om met KFCHeist nog vele mooie sportieve jaren te kunnen behalen. Terug
wordt de kans gegeven aan de jeugd van KFCHeist, waar wij als bestuur dan ook fier op zijn.

3. Doelstellingen
3.1 Lange termijn
KFC Heist wil spelers, zowel jongens/meisjes/x, een goeie opleiding garanderen, waarbij spelvreugde
gekoppeld wordt aan een goede technische , tactische en fysische basisopleiding. De club hecht een
groot belang aan een goed uitgebouwde en kwalitatief hoogstaande jeugdwerking. Hierbij rekent het
op gedreven en/of gediplomeerde trainers.
KFC Heist
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De opleidingsvisie van de club is dus volledig gebaseerd om de speler centraal te plaatsen met als
doel een goed opgeleide jeugdspeler te laten instromen in het 1e elftal B (4e prov.) of verder door te
stromen naar het 1e elftal A (2e prov.)of naar de damesploeg (1e prov.). Spelers die na de U21 niet
klaar blijken om de stap te zetten of geen verdere ambitie hebben om op provinciaal niveau te
voetballen, worden geïntegreerd in het reserventeam (gewestelijk niveau) en worden aangemoedigd
om andere taken binnen de club op zich te nemen zoals vrijwilliger , scheidsrechter, jeugdtrainer, ...
De vereniging wil ook niet-aangesloten jongeren de kans geven om kennis te maken met de
voetbalsport door de organisatie van allerlei voetbalstages.
Het voeren van een gezond en evenwichtig financieel beleid is één van de belangrijkste opdrachten
van het clubbestuur.

3.2 Korte termijn
Op korte termijn wil KFC Heist dat de A-kern voor min. de helft bestaat uit eigen opgeleide
spelers.Momenteel zijn al 80% van de spelers van het B-team opgeleid in eigen jeugd. De club wil
jeugdspelers maximaal voorbereiden op het spelen in het eerste elftal, zonder hierbij de minder
getalenteerde spelers uit het oog te verliezen.
KFC Heist streeft ernaar om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in zijn vereniging te hebben.
Beginnen de trainers worden aangemoedigd om de cursussen en opleidingen, aangeboden door de
Vlaamse Trainersschool, te volgen. De club voorziet dan ook in het jaarlijkse budget de financiële
middelen zodat trainers cursussen kunnen volgen.
Ook is het de bedoeling door gerichte acties meer meisjes aan het voetballen te krijgen en te
integreren in onze jeugdwerking.
Onze vereniging wenst ook meer vrijwilligers (ouders) aan te trekken om de werking van de club
vlotter te laten verlopen, alsook om bijkomende initiatieven te organiseren.
Het "clubgevoel" is dan ook een belangrijk element in onze opleiding, hierbij streven we naar een
langdurig lidmaatschap waarbij jeugdspelers zich naast het voetbal ook engageren in
vrijwilligerswerk als scheidsrechter, trainer, medewerker en waarom ook niet, later als bestuurslid!
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4. Organisatie en structuur
4. 1 Organigram hoofdbestuur
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4.2 Taakverdeling en verantwoordelijkheden

verantwoordelijkheden
Voorzitter

raadgever en eindeverantwoordelijke bij elke afdeling

1 logistiek + infrastructuur

praktische organisatie kantine, catering jeugd, sponsorborden
plaatsen, beheer materiaal, bedeling kledij

2 sportieve cel

jeugd, eerste elftal, 2e elftal, strategie jeugdwerking, opleiding
trainers

3 Administratie

secretarie, gerechtelijk correspondent, blessures, reservaties
terrein, wedstrijden…

4 communicatie + events

sociale media, website, organisatie events, aansturen van de
vrijwilligers

5 finance + sponsoring

facturatie sponsors, betaling spelers, betaling trainers, ophalen
lidgelden, ophalen sponsoring, opstellen contracten

6 Ladies

financiën, trainers, spelers, catering, …

4.3 Sportieve Cel (S.C.)
De Sportieve cel wordt aangestuurd door de sportief verantwoordelijke (Philip Van Eeghem).
Daarnaast zetelen ook de TVJO (Serge Vanpoucke), de jeugdvoorzitter (Franky Vanlerberghe), de
spreekbuis van de jeugdtrainers (Andre Vandenberghe) en 2 externen (zoals de techniektrainer) in
deze adviesraad.
De sportieve cel is verantwoordelijk voor de sportieve strategie van zowel de jeugdopleiding, als van
de eerste elftallen. Bovendien recruteert, stuurt en evalueert de S.C. het volledige trainerskorps. Ook
de TVJO wordt hier geëvalueerd en bijgestaan.
De S.C. staat ook in voor de evaluatie van het afgelopen seizoen en bereidt het nieuwe seizoen voor.
In die voorbereiding zit de benoeming van de trainers aan hun ploeg, het vaststellen van de
spelerskernen per ploeg, het bekijken van de doorstroming van de spelers:
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-

spelers die een hoger niveau aankunnen dan hun leeftijdsgenoten, kunnen aan een hogere
categorie worden toegewezen,
ook worden laat-mature spelers of spelers die een hoger niveau niet aankunnen bekeken of
ze in aanmerking komen voor een dispensatie.
Het mentaal welzijn van de spelers zijn hierin zeer belangrijk

De sportieve cel kan ook tuchtmaatregelen uitvaardigen indien spelers zich niet houden aan het
huishoudelijk reglement van KFC Heist.

Ideaal traject van een jeugdspeler :

jeugdploegen
t.e.m. U15

U17 / U21

B-ploeg

KFC Heist

A-ploeg

Ladies

gew. reserven
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4.4 Organigram jeugdbestuur
voorzitter

commercieel
verantwoordelijke

financieel &
logistiek
verantwoordelijke

secretariaat en
administratie

sportief
verantwoordelijke

trainersstaf

event-team

4.5 taakverdeling en verantwoordelijkheden
Voorzitter: Franky Vanlerberghe (algemeen beleid – communicatie)
Sportief verantwoordelijke / jeugdcoördinator : Serge Vanpoucke (zetelt ook in de sportieve cel)
Financieel & logistiek verantwoordelijke : Ronny Engelrelst (penningmeester – verantwoordelijke
voor materiaal – hulp bij allerhande evenementen)
Secretariaat / administratief medewerkster : secretaris/gerechtigd correspondent + Nancy
Brouckaert (afgevaardigde – verantwoordelijke inschrijvingen) + Webmaster: Bernard Verhaeghe
Commercieel verantwoordelijke: Renaat Uyttenhove – verantwoordelijk voor het zoeken van
sponsors , commerciële initiatieven , hulp bij organisatie van allerlei evenementen
Event-team: Vicky Desmidt - organisatie van de verschillende evenementen

4.6 Besluitvorming
Maandelijks komt het hoofdbestuur samen. Op de agenda staan, naast de vaste items zoals financiën
- adminstratie - sportieve cel - evenmenten - sponsoring - jeugd – ladies, ook de dagdagelijkse
gebeurtenissen waarover een beslissing dient te worden genomen. Iedere verantwoordelijke voor
het deelitem brengt een stand van zaken over zijn domein.
Het jeugdbestuur komt een 4-tal keer samen per jaar (mei, augustus, november, maart).
Naast de veragdering van het jeugdbestuur komt de sportieve cel ook samen. De beslissingen vanuit
de sportieve cel, die betrekking hebben op de werking van de trainers, worden dan op een
trainersvergadering toegelicht.
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De sportieve cel is verantwoordelijke voor het sportieve beleid van de club, de opleidingsvisie en plan, de taakomschrijvingen van de medewerkers en volgt de gemaakte afspraken op. Het verslag
van de sportieve cel wordt steeds voorgelegd in het hoofdbestuur en wordt daar ook genotuleerd.

5. Communicatie
5.1 Intern
- via het administratief platform PEEPL waar alle medewerkers , spelers en/of ouders kunnen op
inloggen
- wordt bij het begin van het seizoen 2021-2022 vervangen door Pro Soccer Data, die meer aansluit
bij de noden van een voetbalvereniging. Iedere speler, ouder, trainer en medewerker van KFC Heist
krijgt een “login” die toegang biedt op het platform.
- via de website www.kfcheist.be
- via groepen op sociale media voor snelle communicatie van trainer naar ploegleden , maar ook
vanuit bestuur naar trainers en medewerkers
- Het is dan ook belangrijk dat ieder lid van KFC Heist zijn eigen gegevens beheert en wijzigingen
(adres, mail, telefoon, …) doorgeeft aan de secretaris (= verantwoordelijk voor de administratie)

5.2 Extern
- via de website www.kfcheist.be
-via nieuwsbrieven die via het administratief platform PEEPL aan de leden worden verstuurd
- via sociale media (instagram , openbare groep op facebook: facebook.com/kfcheist )
- via demailadresen: kfcheistjeugd@gmail.com of kfcheist.tvjo@gmail.com
- de verantwoordelijken van de sponsoring hebben ook een ‘sponsorbrochure’ ter beschikking voor
kandidaat-sponsors met de voorwaarden en de Return On Investment

KFC Heist
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6. Opleidingsvisie
Het opleidingsplan van KFC Heist is gericht naar het opleiden van jeugdspelers, zowel meisjes en
jongens,op gewestelijk niveau.
Naargelang de mogelijkheden van de ploegen in hun leeftijdscategorie, wordt ingeschreven in de
bepaalde niveaus op gewestelijk niveau.Hierbij streven we om onze ploegen op een zo hoog mogelijk
niveau in te schrijven en dit volgens de mogelijkheden van het team.
Onze doelstelling is gericht om bij elke leeftijdscategorie minimaal 1 ploeg en waar mogelijk 2
ploegen in te schrijven in competitieverband.

6.1 Het FUN-aspect
FUN = al spelende leren
In de opleiding dienen veel ‘leuke’ leermomenten aangeboden te worden: van spelplezier over
trainingsplezier naar competitie plezier.
Het hebben van plezier in voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen, het ontwikkelen
en het beter voetballen.
Elke speler speelt bijna de gehele tijd voetbal,komt vaak aan de bal, krijgt veel scoringskansen, wordt
aangemoedigd door de coach
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de succeservaring, bij elke wedstrijd- of tussenvorm dient hier
aandacht te worden besteed.
Tijdens de training leggen we, vooral bij de opwarming, de nadruk op Multimove of MSFF (multi skills
forfoot).

6.2 Het FORMATION-aspect
FORMATION = procesgericht leren, volmaakte opleiding
Uitgangspunten van een doelgericht opleidingsproces:
De jeugdopleiding is opgebouwd, gericht naar het einddoel waarbij we streven naar compleet
opgeleide spelers klaar te stomen voor doorstroming naar ons eerste elftal A of B of de
damesploeg.De spelers worden technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak opgeleid tot complete
speler voor een bepaald niveau.

KFC Heist
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6.3 Opleiding U7 (K+2 vs K+2)

De multimove- en exploratiefase: Oog-voet coördinatie is moeilijker dan oog-hand coördinatie: Het
kind moet wennen aan het gedrag van de bal. Het kind moet weten hoe de bal reageert als het er
tegen trapt. Het kind moet aanvoelen hoe hard/zacht het de bal moet raken. Het kind moet
aanvoelen wat het moet doen om de bal bij zich te houden terwijl het loopt. Het kind is nog niet rijp
om samen te spelen.
Tijdens de opleiding U6-7 worden de spelers aan aantal basistechnieken aangeleerd, doch blijft de
exploratiefase primeren.
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KFC heeft geopteerd om met U7 in competitie te starten en dat pas in de 2e helft van de competitie,
na de winterstop. Dit om, hoofdzakelijk nieuwe spelertjes, te kunnen voorbereiden op die
wedstrijdvormen.
Er wordt 2x per week getraind.

6.4 Opleiding U8-9 (K+4 vs K+4)
In de opleiding 5 vs 5 wordt er in ruitformatie gespeeld.
Keeper, staart, vleugels en neus. Geen numerieke posities.
Uitbreiding naar kort spel

KFC Heist
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Hierbij ligt opnieuw de nadruk op de basics, teamtactics komen weinig aan bod.
We proberen enkel aan te leren ruimte te creëren in balbezit en omgekeerd.
Als voorbeeld gaat de staartpositie links of rechts breed, zodat keeper kan uitvoetballen.
Geen vaste keeper, roteren.
Er wordt 2x per week getraind
Per 3 weken 1 uur techniektraining extra.

6.5 Opleiding U10-11-12-13 (K+7 vs K+7)
In de opleiding 8 vs 8 wordt er in dubbele ruitformatie gespeeld.
Numerieke posities : 1-2-3-5-10-7-11 en 9.
Uitbreiding naar half lang spel.

KFC Heist
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Basics blijven heel belangrijk, progressief opbouwen van teamtactics U10 richting U13.
Als voorbeeld stellen we open en breed positioneren in balbezit, de speler kan ruimte creëren voor
zichzelf door bepaalde acties.
Er wordt 2x per week getraind.
Per 3 weken 1 uur techniektraining extra.

6.6 Opleiding U15-17-21 (K+10 vs K+10)
In de opleiding 11 vs 11 wordt in de 4-3-3 formatie gespeeld, als voorbereiding naar het 1e elftal.
Numerieke posities van 1 tot 11.
Uitbreiding naar lang spel.
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Er wordt 2x per week getraind.
Per 3 weken 1 uur techniektraining extra voor U15.

4-3-3 om een maximaal aantal mogelijkheden voor het driehoekspel te creëren en snel om te
schakelen naar blok in B- en ruimte creëren in B+.
Keuze aan trainer om met middenveld met punt naar voor (iets meer verdedigend) of met punt naar
achter (iets meer aanvallender) de formatie op te stellen.

In deze opleiding gaan de teamtactics de bovenhand krijgen op de basics die voldoende aan bod
kwamen bij de U6 tot U13.
Wanneer de spelers voldoendebasistechnieken onder de knie hebben, richt de trainer zich op de
teamtactics waarbij de spelers in teamverband bepaalde looplijnen in posities innemen op het veld.
Als voorbeeld stellen we een naar binnenkomende 7 die ruimte maakt voor de opkomende 2.

KFC Heist
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6.7. De wedstrijden
Bij ontwikkelingsfase 1, de U6-7-8 en 9 (3 tegen 3 en 5 tegen 5) speelt iedereen evenveel.
Bij ontwikkelingsfase 2, de U10-11-12 en 13 (8 tegen 8) moet er na iedere 15 min verplicht gewisseld
worden en moet er zoveel mogelijk gestreefd worden naar evenveel speelminuten voor iedereen.
Bij ontwikkelingsfase 3, de U15-17-21 (11 tegen 11) moet er na iedere 20 min verplicht gewisseld
worden waardoor iedereen steeds minstens een halve wedstrijd mag spelen.
Voor de evaluaties ligt de eindverantwoordelijkheid bij de trainers.
De ploegen zelf worden ook intern geëvalueerd door de trainers, sportief coördinatoren en TVJO.
Spelers vanaf U17 worden aangemoedigd op zaterdagvoormiddag ingeschakeld te worden om
wedstrijden 5 tegen 5 en 8 tegen 8 te begeleiden.
Dit wordt geregeld via de TVJO de spelers ontvangen hiervoor een kleine onkostenvergoeding.
Deelnemen aan trainingen bij een andere ploeg zonder toestemming van KFC is in principe verboden
want men is niet verzekerd bij eventuele ongevallen.
Iedere speler is uiteraard vrij om op hoger niveau zijn opleiding proberen verder te zetten.
KFC is trots indien je op een hoger niveau je verder kan ontwikkelen. We zullen je steeds blijven
volgen. Wanneer je op eigen initiatief je aanbiedt bij een andere club volstaat het om de club op
voorhand in te lichten om toestemming te verkrijgen. Wanneer een andere ploeg jullie hebben
gescout, verwachten we wel een officieel schrijven van die ploeg met de vraag om toestemming te
geven.

7. De sportieve omkadering
Onze trainers worden geacht voldoende voetbaltechnisch onderlegd te zijn maar tevens ook te
beschikken over sociale en pedagogische vaardigheden. Binnen de jeugdopleiding van de club
functioneert ook een TVJO.

7.1 De Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO)
7.1.1 Is verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de jeugdopleiding (U6 – U21)
-

De voetbalvisie van de club bewaken en de uitvoering ervan waarborgen
o Ethiek van de trainers
o Éénvormig spelsysteem uitwerken in samenwerking met de trainersstaf
• Van U8 t.e.m. U13
• Van U15 t.e.m. U21

KFC Heist
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-

Organisatie van het sportieve beleid:
o Opstellen trainingsschema’s(wie traint waar en wanneer)
o Bijhouden en organisatie van vrienden- en bekerwedstrijden (aanvragen gebeuren
door de secretaris) , wijziging van competitiewedstrijden
o Coördinatie van deelname aan tornooien

-

Woont op regelmatige basis trainingen/wedstrijden bij
o Observatie
o Kritisch benaderen van de trainingen
o Voetbaltechnische ondersteuning van de trainers (advies)
o Houding van de trainer/speler t.o.v. zijn omgeving
o Verzamelen van oefenstof voor trainingen die trainers kunnen gebruiken
o evaluatiegesprekken van de trainers

-

Maakt afspraken ivm de doorstroming van spelers naar een hogere leeftijdscategorie
o Binnen de jeugdploegen
o Ook naar 1° elftal toe → signaleren van spelers aan de trainers van het 1°elftal die
klaar zijn voor doorstroming
o Toezien op het maken en het bijhouden van de spelersevaluaties

-

Verantwoordelijk voor het samenstellen van de kernen/ploegen en voor de trainersstaf voor
het volgende seizoen (aanwerving trainers)

7.1.2 Zorgt voor de interne communicatie tussen de trainersstaf (onderling) en de sportieve
cel (in beide richtingen)
-

Is de contactpersoon tussen de jeugdtrainers en –spelers , de sportieve cel en het bestuur

-

Begeleiding van nieuwe trainers en maakt hen wegwijs in de jeugdwerking van KFC Heist
(ook praktische ondersteuning)

-

Zorgt voor een regelmatig overleg tussen de trainers (kan ook op een jeugdvergadering)

-

Eerste aanspreekpunt bij wensen/problemen binnen de jeugdteams en/of met ouders

7.2 De trainer als voorbeeldfunctie
In de jeugdopleiding vervullen de trainers een heel belangrijke rol en hebben ook een
voorbeeldfunctie (beleefdheid, respect, fairplay)
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Ze zijn voor hun team sportief verantwoordelijk maar hun taak omvat veel meer dan "training"
geven. Ze zijn ook voor een groot deel opleider en moeten de spelers diverse waarden en normen
bijbrengen.
Hun hoofdtaak is het opleiden en vormen van jonge voetballers waarbij het individu centraal staat
binnen een collectief geheel. De spelers hebben het recht om fouten te maken want uit die fouten
kan men juist heel goed leren. Geef de spelers voldoende ruimte om zelf iets te ontdekken en om
iets te ‘durven’: durven spelen, durven initiatief nemen, durven beslissen, durven spreken.
We verwachten dat de trainer aan de ene kant dicht bij de spelers staat maar indien nodig ook
duidelijk afstand kan nemen. Een open communicatie is essentieel. Onze trainers zijn altijd
aanspreekbaar, stralen vertrouwen uit en zorgen voor FUN, binnen de grenzen die door de club
worden bepaald. De trainer wordt hierin bijgestaan door de ploegverantwoordelijke die mee instaat
voor de extra-sportieve begeleiding.
Trainers kunnen steeds beroep doen op trainingsinfo en -schema's die ter beschikking worden
gesteld door KFC via het digitaal platform.

7.2.1 Verwachtingen
-

De trainer kan zelfstandig een training leiden die voldoende is voorbereid.
De training dient te bestaan uit een opwarming,wedstrijdvorm (2 of 3x), tussenvorm (1 of
2x), cooling down. Wedstrijdvormen krijgen de bovenhand tijdens de trainingen.
Let op zijn attitude, taalgebruik,....
Kan bij de spelers differentiëren, heeft dus het vermogen om oefeningen aan te passen
volgens de de mogelijkheden van de speler.

Wet van de transfer, de trainer poogt zijn thema’s van de training te laten uitvoeren tijdens de
wedstrijd.
Wet van de geleidelijkheid ,als de spelers in de wedstrijd de gegeven richtlijn nog niet kunnen
uitvoeren, kan de trainer tijdens de training spelsituaties aanbieden die minder complex zijn dan in
de wedstrijd.
Wet van de herhaling, trainen door middel van tussenvormen De spelers dienen vaak met dezelfde
doelstellingen uit het leerplan geconfronteerd te worden
Tijdens de trainingen identieke spelsituaties regelmatig laten terugkomen.

Zonevoetbal als opleidingsfilosofie, zonevoetbal is een spelconcept en geen spelsysteem!
Zonevoetbal omvat principes, niet alleen bij balverlies maar vooral bij balbezit. Zoneprincipes zijn
spelprincipes die in zijn totaliteit tijdens 11 tegen 11 toegepast worden. Uit de zoneprincipes worden
teamtactics afgeleid waarvan er al een aantal in 5-5 en 8-8 aangeleerd worden. Het leerplan bevat
dus teamtactics die in 5-5, 8-8 en 11-11 aangeboden worden.
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7.2.2. Zoneprincipes bij balbezit
1. Streven naar 100% balbezit als meest krachtige leeromgeving
2. De eigen speelruimte vergroten bij opbouw
3. Aanspeelbaar zijn binnen rationeel bezette zones
4. Aanspeelbaar worden door bewegingen zonder bal : vrijlopen, plaatswissels kruisbewegingen) en
inschuiven (om meerderheidssituatie te creëren)
5. Zo snel mogelijk een nauwkeurige dieptepass of diagonale pass geven
6. De zwakke zone (in, naast of achter het blok) van de tegenpartij opzoeken d.m.v. een snelle
balcirculatie
7. Infiltratie met en zonder bal van opbouwzone naar waarheidszone (op het juiste moment) 8.
Kansen creëren door subtiele eindpass op de speler die in de rug van de laatste lijn duikt 9. Kansen
creëren door nauwkeurige voorzet en een efficiënte bezetting voor doel
10. Steeds doelpoging proberen te ondernemen bij werkelijke doelkans (shot, kop, enz)
11. Steeds het moment van balverlies voorzien: een defensieve T van 3 of 4 spelers vormen en
behouden

7.2.3 Zoneprincipes bij balverlies
1. Streven naar onmiddellijke balverovering
2. Individuele pressing door de speler die zich het dichtst bij de bal bevindt
3. Andere spelers richten een HOOG defensief compact blok (speelruimte tegenstrever beperken) op
binnen de zone bal – doel
4. Beperkte onderlinge afstanden in het blok (10-15m afstand tussen de spelers)
5. Kantelen en schuiven van het blok
6. Voldoende spelers bevinden zich in het centrum
7. Spelers in het blok kruisen niet
8. Striktere dekking in de eigen waarheidszone
9. Geen systematisch en bewust buitenspel (offside) met hoge positie van doelman
10. Afsluiten van de directe speelhoeken (verticale / diagonale passing en voorzet beletten) 11.
Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet tegenpartij

7.2.4. Wedstrijdbenadering (11v11)
- Wedstrijdvoorbereiding:
o Plan je wissels met aandacht voor gelijk speelminuten
o Laat niet steeds dezelfde spelers starten
o Zet spelers niet steeds op dezelfde plaats (rotatie)
- Voor de wedstrijd
o Kies voor een individueel actiepunt per speler
▪ Bvb: speler A: zoek, in balverlies, onmiddellijk een tegenstander op / speler
B: speel diep als het kan / …
o Kies voor collectief actiepunt voor het team
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▪
-

-

-

Bvb: wisselen van speelkant (cross-pass) / maak dat er steeds iemand
aanspeelbaar is bij balbezit (vrijlopen) / draai door als het kan / …

Opwarming
o Neem niet steeds een standaard-opwarming
o Maak van de opwarming ook een effectief trainingsmoment
o Herhaal 1 of 2 oefenvormen uit de trainingsweek
Tijdens de wedstrijd
o Laat de spelers zelf keuzes maken
o Coach niet op alles wat fout loopt
o Coach enkel op individuele en collectieve actiepunten
o Laat ruimte voor creativiteit
o Ga nooit in op beslissingen van de scheidsrechter
o Geef bankzitters opdrachten (bal hooghouden , passvormen, …)
Na de wedstrijden
o Hand geven aan scheidsrechter en tegenstanders + begroeten van de supporters
o Laat de spelers hun opdrachten evalueren (op de eerstvolgende training)
o Ga op een wedstrijddag niet in op eventuele emotionele vragen of opmerkingen van
ouders, maar plan een gesprek op een latere datum

7.2.5. Zelfreflectie trainer
Jaarlijks wordt de trainersstaf geëvalueerd. Basis hiervoor is het zelfreflectiedocument waar de
trainer zijn eigen prestaties eens tegen het licht houdt. Dit wordt dan verder besproken met de TVJO.
Het zelfreflectiedocument vindt u terug in de bijlagen (10.3)

7.3 De ploegafgevaardigde
De ploegafgevaardigde staat de trainer bij voor de extra-sportieve begeleiding.Hij/zij zal samen met
zijn/haar trainer ervoor zorgen dat de spelers de club positief vertegenwoordigen, en zich zowel op
als naast het voetbalveld respectvol gedragen.

7.3.1 Voorwaarden
In het jeugdvoetbal is de afgevaardigde van een ploeg zeer belangrijk. Toch is het misschien niet
altijd duidelijk wat de concrete taak van een gedreven afgevaardigde is.Iedere ploeg heeft een
ploegverantwoordelijke die de trainer ondersteunt en ontlast van administratieve taken waardoor de
trainer zich ten volle kan concentreren op de sportieve zaken.

- De afgevaardigde moet minstens 18 jaar zijn en dient aangesloten te zijn bij de club.
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- De afgevaardigde dient zich te houden aan de reglementen opgelegd door de KBVB, waarvan hij/zij
geacht wordt deze te kennen. De afgevaardigde heeft geen inbreng in de sportieve eisen van de
trainer van de ploeg waar hij/zij voor optreedt, in samenspraak kan dit verschillen van ploeg tot
ploeg.
- Van elke afgevaardigde wordt verwacht zijn clubkledij te dragen tijdens de wedstrijden.
-Kan je zelf eens niet aanwezig zijn, zorg dan tijdig voor een vervanger (let op: aangesloten aan de
club).

7.3.2 Taken
7.3.2.1 VOOR de wedstrijd
-Voor het vervoer van onze spelers naar uitwedstrijden rijden meestal de ouders zelf. Bij
gemeenschappelijk vervoer, denk er dan aan dat de wettelijke voorschriften worden gerespecteerd.
We vragen dan ook aan de ouders deze voorschriften toe te passen. De afgevaardigde kijkthiermee
op toe.

-Minstens 1 uur voor de wedstrijd aanwezig zijn .
- Veld klaarmaken voor de wedstrijd (doelen en zijlijnen plaatsen) + afruimen na de wedstrijd in
samenwerking met de trainer.
- Opvang van de eigen spelers en begeleiding naar de kleedkamers in overleg met de trainer.
- Toezicht op het gedrag van de spelers en hen desnoods berispen bij onbetamelijk gedrag en dit
zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
- Er zorg voor dragen, in overleg met de trainer, dat er steeds iemand bij de spelers blijft en dit zowel
voor als na de wedstrijd of tijdens de rust.
- Opvang van de tegenstrever en hen naar hun kleedkamer begeleiden.
- De scheidsrechter verwelkomen vanaf U15: kleedkamer aanwijzen en een drankje aanbieden/koffie
voorzien onder de tribune voor de scheids en afgevaarigde en trainerb van de tegenstrever.
Eveneens de wedstrijdbal aan de scheids overhandigen.
- Inzamelen van de identiteitskaarten van de aanwezige spelers (vanaf U15). Geen identiteitskaart =
geen match spelen ! De identiteitskaarten worden afgegeven aan de scheidsrechter. Vergeet je eigen
identiteitskaart en die van de trainer ook niet.
- Het wedstrijdblad op PC (www.wedstrijdbladen.be) invullen en ook aan de tegenpartij laten
invullen (dit kan ook vooraf thuis gebeuren).
- Bij controle van de schoenen door de scheidsrechter (vanaf U15) leest de afgevaardigde de namen
van het team voor.
- Indien de kleedkamer NIET op slot kan: leg een “zak” aan met waardevolle spullen en bewaar deze
tijdens de wedstrijd, eventueel in een locker.
- Zorgen dat er steeds één of meer reserveballen aanwezig zijn tijdens de wedstrijd.
7.3.2.2TIJDENS de wedstrijd
-Spreek af met je trainer wie zich bezighoudt met de “wissels”. Bij de jonge jeugdspelers kan de
afgevaardigde zeker een belangrijke rol spelen bij de wissels. Hij kan er op toezien dat iedere speler
evenveel minuten op het veld staat. De sportieve eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de trainer.
Wedstrijd coaching behoort NIET tot uw takenpakket. Dit sluit evenwel positieve aanmoedigingen
tijdens de wedstrijd niet uit, integendeel!
- Enkel het terrein betreden mits toestemming van de scheidsrechter. Ingeval van kwetsuur is in
principe slechts één verzorger op het terrein toegelaten.
- Er gedurende de wedstrijd op letten dat enkel personen die ingeschreven werden op het
wedstrijdblad de neutrale zone betreden. Eenieder die zich in deze zone bevindt moet een armband
dragen, met uitzondering van de wisselspelers (vanaf U15). De afgevaardigde moet drager zijn van
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een witte band van ten minste 10 cm breed (bij een thuiswedstrijd) of een tricolore band = de
nationale 3-kleur (bij een uitwedstrijd). Deze banden worden u ter beschikking gesteld door de club.
Supporters die de neutrale zone betreden moeten teruggewezen worden (U6-7-8-9 kunnen hierop
nog afwijken).
- Tijdens de rust
- Erop toezien dat de scheidsrechter tijdens de rust een drankje bezorgd krijgt. In principe
biedt men de scheidsrechter voor en na de match en tijdens de rust een drankje aan.
- Tijdens de rust drank voorzien voor de beide ploegen (flessen water en bekertjes zijn
aanwezig in de kantine).

7.3.2.3NA de wedstrijd
SCHEIDSRECHTER
-Scheidsrechter (vanaf U15) terug begeleiden naar kleedkamer en opnieuw drankje aanbieden.
- Ter beschikking blijven van de scheidsrechter, vanaf het ogenblik van zijn aankomst tot hij naar huis
terugkeert. De ploegafgevaardigde (= terreinafgevaardigde bij thuiswedstrijden) is verantwoordelijk
voor de veiligheid van de scheidsrechter (vanaf U15).
- Thuiswedstrijd: kijk de onkosten van de scheidsrechter na op het elektronische wedstrijdblad en
haal die som bij de medewerkers in de kantine + drankbonnetje. Betaal de scheidsrechter en vraag
identiteitskaarten terug.
- Bij eigen scheidsrechter (tot en met de U13): de voorziene vergoeding uitbetalen aan de
gelegenheidsscheidsrechter
KLEEDKAMERS EN MATERIAAL
- Na de wedstrijd de kleedkamers nakijken of er niets werd achtergelaten qua kledij of uitrusting.
- Maak duidelijke afspraken met de trainer en/of de ouders omtrent wasbeurten. Niet vergeten:
truitjes blijven steeds eigendom van de club en moeten op het einde van het seizoen worden
teruggegeven.
- Nakijken of alle wedstrijd- en opwarmingsballen teruggebracht zijn. Voor de afgevaardigde zou het
handig zijn indien de reservespelers hem of haar zouden bijstaan met het terughalen van verloren
wedstrijdballen.
SPELERS
- Zorgen voor drankbonnetjes voor de eigen ploeg na de wedstrijd. Iedere speler uit de wedstrijdkern
ontvangt een gratis bonnetje. Aan bepaalde spelers moet het woordje “dank u” nog worden
aangeleerd.
- Identiteitskaarten en eventuele waardevolle goederen die gedurende de match in bewaring
gegeven waren, terug overhandigen aan de spelers (vanaf U15).
- In geval van kwetsuur er voor zorgen dat de speler in het bezit wordt gesteld van een formulier voor
ongevalsaangifte (ook beschikbaar op de site : http://www.kfcheist.be/procedure-bij-ongeval)
- Mee instaan in samenspraak met de trainer voor de verspreiding van documenten vanuit het
bestuur naar de spelers toe en toezicht houden op de inlevering van deze documenten. (bvb: de
attesten van de mutualiteit worden in het vergaderzaaltje gelegd, na invulling worden deze op
dezelfde plaats teruggelegd en kunnen deze afgehaald worden)
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7.4 Vrijwilligers
Binnen onze vereniging zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers ter ondersteuning
van het ruime takenpakket. Jeugdtrainers, ploegverantwoordelijken, scheidsrechters,
projectbegeleiders… Ouders, familie, vrienden of kennissen die zich geroepen voelen en gemotiveerd
zijn verwelkomen wij graag binnen onze vereniging

8. Clubafspraken
8.1 De spelers
Spelers zijn leden van onze club en wij eisen van hen een sportief en gedisciplineerd gedrag binnen
het kader dat door de club werd uitgetekend. Plezier is essentieel maar mag nooit een excuus zijn om
de waarden en normen te verloochenen. Dit intern reglement probeert duidelijk te maken hoe wij
wensen samen te werken of om het in voetbaltermen te zeggen: wij bepalen hiermee de krijtlijnen
van onze samenwerking.
De trainer wordt steeds aangesproken als “trainer”.
Storend gedrag of pesterijen worden streng aangepakt.
De trainers, de sportief coördinatoren, de jeugdvoorzitter en de TVJO zullen na gezamenlijk overleg
(in de sportieve cel) eventueel sancties treffen bij ongepast gedrag.
Wie materiële schade toebrengt aan de eigendommen van de club of die van de tegenstrever, zal
hiervoor steeds aansprakelijk worden gesteld.
Voor de evaluaties ligt de eindverantwoordelijkheid bij de trainers.
De ploegen zelf worden ook intern geëvalueerd door de trainers, sportief coördinator en TVJO.
Spelers vanaf U17 worden aangemoedigd om op zaterdagvoormiddag ingeschakeld te worden om
wedstrijden 5 tegen 5 en 8 tegen 8 te begeleiden.
Dit wordt geregeld via de TVJO; de spelers ontvangen hiervoor een kleine onkostenvergoeding.
Deelnemen aan trainingen bij een andere ploeg zonder toestemming van KFC is in principe verboden,
want men is niet verzekerd bij eventuele ongevallen.
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De 10 geboden voor de speler vermelden wij graag nogmaals hieronder :

1. RESPECT draag ik hoog in het vaandel: trainers, begeleiders, medespelers, scheidsrechters,
tegenstanders waardeer ik. Ik ben een voorbeeld van fairplay.
2. Ik draag zorg voor eigen materiaal en dat van mijn medespelers maar ook voor de
infrastructuur en het materiaal van KFC.
3. Bij aankomst en vertrek worden trainers, begeleiders en aanwezige personen steeds met een
handdruk begroet. Ik ga met iedereen op een beleefde manier om.
4. Via ons digitaal platform hou ik mij van alles op de hoogte.
5. Stiptheid is belangrijk: voor elke training of wedstrijd ben ik ruim op tijd aanwezig, zoals
afgesproken met de trainer.
Indien ik afwezig zal zijn,wordt de trainer tijdig verwittigd.
6. Voetbal is een ploegsport en ik ben één van de schakels in de ploeg. We streven naar een
sterk geheel, op en naast het veld, want samen zijn we sterker.
7. Op training en tijdens de wedstrijden doe ik mijn uiterste best. Ik toon veel inzet en ben
gedreven. Er is bij ons absoluut geen plaats voor pestgedrag.
8. Ik draag steeds aangepaste kledij. Ik train en speel altijd met scheenbeschermers.
Na de wedstrijd neem ik altijd een douche. Van en naar de wedstrijden draag ik steeds het
trainingspak van de club.
9. Ik aanvaard dat de trainer de leiding heeft en ik volg zijn instructies tijdens trainingen en
wedstrijden. Bij de selecties wordt er rekening gehouden met aanwezigheden op trainingen,
inzet, toewijding en gedrag, want je speelt zoals je traint.
10. Ik weet dat ik geëvalueerd wordt om later een betere speler te worden.

KFC Heist heeft zich ertoe verbonden de Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport" te
ondertekenen en gaat daarmee de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels
vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
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8.2 Ouders
Om een optimale begeleiding te kunnen garanderen, hebben we de totale medewerking van de
ouders nodig.
Het gedrag en de houding van de ouders en derden naast het veld spelen een even grote rol, want
die hebben een grote impact op de sportieve ontwikkeling van een kind.
Bindende afspraken met de ouders zijn onontbeerlijk.
Van de ouders wordt verwacht wordt dat ze langs de lijn staan maar buiten de neutrale zones, die
enkel voorbehouden zijn voor leden die op het wedstrijdblad genoteerd staan.
De clubleiding behoudt zich het recht voor om hieromtrent tussen te komen en sanctionerend op te
treden.
We adviseren om meningsverschillen tussen spelers/ouders en trainers/begeleiders/sportief
verantwoordelijken best een dag te laten bezinken om te vermijden dat de negatieve emotionele
uitlatingen zeer veel schade kunnen aanrichten waar echt niemand beter van wordt.
Sportieve vragen kunnen best eerst met de trainer(s) besproken worden.
Indien noodzakelijk zullen zij een onderhoud met de TVJO regelen.
Iedere speler is uiteraard vrij om op hoger niveau zijn opleiding proberen verder te zetten.
KFC is trots indien je op een hoger niveau je verder kan ontwikkelen. We zullen je steeds blijven
volgen. Wanneer je op eigen initiatief je aanbiedt bij een andere club volstaat het om de club op
voorhand in te lichten om toestemming te verkrijgen. Wanneer een andere ploeg jullie hebben
gescout, verwachten we wel een officieel schrijven van die ploeg met de vraag om toestemming te
geven.
De 10 geboden voor de ouders vermelden wij graag nogmaals hieronder :
De 10 geboden voor de (voetbal)ouders
1. De supporter heeft RESPECT voor trainers, begeleiders, medespelers,
scheidsrechters, tegenstanders … Zonder hen is er geen sprake van voetbal.
2. Voetbal is een teamsport. Moedig iedereen aan en blijf positief tegenover alle spelers.
3. Willen winnen, maar kunnen verliezen.
4. Leer uw kind respect te hebben voor iedereen, ook het materiaal.
5. Voorzie aangepaste voetbalkledij (volgens de weersomstandigheden) voor uw kind.
6. Motiveer uw kind om zo veel als mogelijk aanwezig te zijn op training en om stipt te zijn.
Steun uw kind als het wat minder loopt, karakter vormt de topper.
7. KFC aanvaardt geen pestgedrag. Wij hopen hierin voldoende steun te vinden bij de
ouders.
8. De trainer heeft de leiding en hij coacht de speler en de ploeg, niet de ouders.
Resultaatgericht spelen strookt niet met onze visie.
9. Met vragen of problemen kunnen ouders steeds terecht bij de trainers of één van de
sportief verantwoordelijken.
10. Ouders weten dat hun kind geëvalueerd wordt. Deze evaluaties zijn de basis voor de
verdere evolutie van de speler
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8.3 Kledij
Spelers zorgen voor gepast schoeisel en mogen het kunstgrasveld niet betreden met ijzeren studs.
Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.
Van en naar de wedstrijden draag ik steeds het trainingspak van de club.
Om hygiënische redenen en om het uitglijden in de doucheruimte te vermijden zijn badslippers aan
te bevelen.

8.4 De kleedkamers
De kleedkamer is er om zich om te kleden en te douchen en is geen
speelkamer.
Hou het net! Heb respect voor wie de kleedkamers onderhoud.

Kostbare voorwerpen kunnen worden achtergelaten in de daarvoor voorzien kluisjes in de inkomhal.
Het is verboden om foto’s te nemen in de kleedkamer en douches zonder voorafgaandelijke
toestemming van de trainers.
•

•

•
•

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. (enkel tot en met de U8
worden ouders toegelaten, probeer dit wel te beperken). Voor alle andere personen is de toegang
verboden.
Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de andere medespelers in de kleedkamer. Diefstal of
vernieling kan leiden tot schorsing en/of uitsluiting, waarbij de ouders onmiddellijk op de hoogte
gebracht worden en er mogelijk aangifte wordt gedaan bij de politie. De kosten hieraan verbonden
worden verhaald op de ouders.
Iedereen verlaat ten laatste 20min na de training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of
begeleider houdt een laatste inspectie in de kleedkamer.
Kom je met de fiets, stal die dan in de voorziene fietsrekken.

8.5 Afspraken bij afwezigheid
De speler contacteert tijdig alle trainers als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de activiteit (niet een uur
voor de start van de training of wedstrijd)
Spelers die veelvuldig voor diverse redenen afwezig zijn, hypothekeren hun speelkansen. Voor de
thuiswedstrijden vragen we tijdig, zoals afgesproken met de trainer, aanwezig te zijn in
uitgaanskledij. (= trainingspak van de club)
Hetzelfde geldt voor uitwedstrijden, waar afgesproken wordt op de plaats meegedeeld door de
trainer.
Wanneer een trainer niet aanwezig kan zijn op een trainingsmoment of wedstrijd, verwittigt hij de
TVJO, de conciërge en de ouders via de gekende communicatiemiddelen.

KFC Heist

Page 29

8.6 Afgelastingen
Indien trainingen worden afgelast, wordt dit onmiddellijk meegedeeld door de trainer op ons digitaal
platform of via het communicatiemiddel, gekozen door de trainer.
Uitgestelde wedstrijden worden eveneens op dezelfde wijze gecommuniceerd.
Dit kan ook steeds nagegaan worden via de officiële website van de KBVB of de app "BBF".

8.7 Verlaten van de club
Een jeugdspeler kan de club gedurende het seizoen verlaten mits goedkeuring door de sportieve cel.
De basisregel is dat in dit geval het lidgeld niet zal worden terugbetaald.
Enkel indien de club zelf oorzaak heeft aan het vertrek kan mogelijks een deel van het lidgeld
terugbetaald worden. Beslissing ligt bij het bestuur.

9. Gezond sporten
Gezondheid heeft uiteraard veel te maken met de persoonlijke leefstijl. Sommige leefstijlen
bevorderen, andere verminderen de gezondheid of houden toch serieuze risico's in. Ongezonde
eetpatronen, drugs, alcohol, een ongestructureerd leven, allemaal factoren waar een amateurclub
als KFC Heist weinig invloed kan op uitoefenen. Toch willen we dat kleine beetje invloed gebruiken
om onze spelers op de goede weg te zetten. KFC Heist wil in samenwerking met de ouders de
jongeren begeleiden op weg naar een gezonde levenshouding, geestelijk, lichamelijk en mentaal.

9.1 Alcohol, drugs, roken
Binnen de grenzen van onze infrastructuur is het aan de spelers van de jeugdploegen niet toegestaan
om gebruik te maken van alcohol, drugs en sigaretten. Wij rekenen in deze zeker op de ouders om dit
clubbeleid mee actief te ondersteunen!
Het bezit, gebruik of dealen van drugs geeft aanleiding tot onmiddellijke schorsing en/of uitsluiting.
De ouders worden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht, ook de politie kan hiervan op de
hoogte gebracht worden.
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9.2 Ziekte
Verberg geen medische problemen (ziektes, blessures,…). Je schaadt het clubbelang, maar erger nog:
op termijn ook je eigen gezondheid.
Als je ziek bent, blijf je thuis en verwittig je de trainer! Het is niet goed voor je lichaam om met koorts
te sporten, bovendien loop je de kans om je ploegmaats te besmetten.
Bij kwetsuren opgelopen op training of wedstrijd verwittig je zo vlug mogelijk uw trainer (binnen
24u), dit om zo vlug mogelijk de verzekering te kunnen aanspreken.

9.3 Aangifteprocedure voor de verzekering bij een sportongeval
Hieronder proberen we uit te leggen wat je moet doen bij een sportongeval. Volg deze richtlijnen
zodat de terugbetaling van de gemaakte kosten niet in het gedrang komt. Het zou de eerste keer niet
zijn dat er geen terugbetaling volgt, omdat de correcte procedure niet gevolgd werd.
* Vraag onmiddellijk om een origineel aangifteformulier (zie voorbeeld in bijlage – 10.4) bij uw
trainer of ploegverantwoordelijke. Deze aangifteformulieren zijn ook steeds beschikbaar in de
kantine of bij de secretaris.(bij een wedstrijd op verplaatsing kan er een formulier bij de thuisploeg
gevraagd worden)

* Neem dit formulier mee bij het bezoek aan de arts of naar de kliniek.
Het is van groot belang dat bij aanvang (=het eerste bezoek of contact aan de arts of kliniek) de
vaststelling en aangifte wordt gedaan en dat de aard van de kwetsuren wordt vermeld.
Let op:
•
•
•

•

Als de arts invult “tendinitis” dan wordt het dossier geweigerd omdat in dit geval niet
duidelijk is dat de kwetsuur veroorzaakt is door het voetballen!
Voor elk geneesmiddel bestaat er een goedkope versie (generische geneesmiddelen). Het
zijn die geneesmiddelen die worden terugbetaald door de bond. U signaleert dit best bij uw
doktersbezoek.
Bij tandletsel veroorzaakt door het voetballen moeten volgende documenten meegestuurd
worden:
o Gedetailleerd medisch protocol met evolutie en definitieve behandeling
o Radiografie die de schade aantoont
o Voorlopig herstelbestek
o Vermelding van andere zichtbare letsels (lippen, neus, tandvlees, …)
Bij hospitalisatie wordt enkel een gemeenschappelijke kamer terugbetaald

* Vergeet niet om het formulier, nadat het medisch gedeelte is in gevuld door de betrokken arts, te
vervolledigen met:
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•
•
•

uw naam, voornaam, adres en geboortedatum (ook de naam en adres van werkgever niet
vergeten indien van toepassing
Ziekenfonds : Vergeet het kleefbriefje van uw mutualiteit niet bij te voegen!
Degegevens waar, wanneer en hoe het ongeval is gebeurd dienen ook vermeld te worden.

* Daarna dient het origineelformulier zo snel mogelijk (binnen de 8 dagen !) te worden
overgemaakt aan:
•
•

Ofwel het secretariaat: Nancy Brouckaert, Heiststraat 88 , 8380 Zeebrugge (voor meer info:
+32 486 751421)
Ofwel in de brievenbus aan het stadion: Pannenstraat 282 , 8301 Knokke-Heist

* Vergeet vooral nooit,om in geval er kinesitherapie nodig mocht zijn, dat de behandelend arts het
aantal behandelingen dient in te vullen. Indien hij dit nog niet kan bepalen, kan nadien door een arts
een attest afgeleverd worden met het aantal behandelingen, die dan naar de KBVB wordt
opgestuurd. De behandelingen moeten gebeuren door een geconventioneerd kinesitherapeut om in
aanmerking te komen voor terugbetaling.
Vanaf die datum erkent de KBVB de terugbetaling van de kiné. Indien geen attest afgeleverd door de
dokter vervalt elk recht op terugbetaling.

* Eens het formulier opgestuurd, krijgt de secretaris een formulier terug van de KBVB met daarop
een ongevalnummer, de datum van het ongeval, het aantal sessies bij de kine (indien al gekend) en
een attest van genezing. Dit attest wordt aan de speler bezorgd en dient bij genezing, ingevuld door
de arts en daarna terugbezorgd te worden aan de secretaris, die het dan op zijn beurt terugstuurt
naar de KBVB.
De bewijsstukken van de mutualiteit (steeds vermelden bij de mutualiteit dat het om een
sportongeval gaat) , de onkostenbriefjes van de apotheker , reeds betaalde fakturen (bvb van het
ziekenhuis), het attest van de kinesist met alle data van de behandelingen, … dient u af te geven aan
de secretaris.
Het secretariaat krijgt dan een afrekening van de gemaakte onkosten, de kosten erkend door het
RIZIV, de terugbetaling door het ziekenfonds en het bedrag dat uiteindelijk door de KBVB wordt
terugbetaald. Per dossier wordt er 10,00 € dossierkosten aangerekend door de KBVB.
* Gelieve rekening te houden dat de KBVB alleen de codes van geleverde diensten of medicamenten
terugbetaald, die ook door het ziekenfonds worden gebruikt.
* Wanneer het attest van genezing eenmaal is ingevuld, kan men geen aanspraak meer maken op
kosten gemaakt na deze datum.
Na 2 jaar of indien er geen bewijs van genezing werd opgestuurd, vervallen alle rechten!
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Voor
verdere
inlichtingen
(brouckaert.nancy@hotmail.com).

kunt

u

steeds

terecht

op

het

secretariaat

Deze informatie wordt u meegegeven opdat u optimaal gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden tot terugbetaling. Het niet nakomen van één van de hierbovenvermelde punten kan tot een
(al of niet gedeeltelijke) weigering leiden van de aanvaarding van uw dossier bij de KBVB.
Daardoor kunnen bepaalde tussenkomsten niet terugbetaalbaar zijn en zullen dus ten uwe laste
gelegd worden.

10. Bijlagen
10.1

Trainingsvoorbereiding

Naam:

Aantal:

Thema:

Categorie/niveau:

Materiaal:

Richtlijnen en coachingswoorden:
Basics :

Teamtactics :
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OPWARMING
Organisatie :

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

WEDSTRIJDVORM 1
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Organisatie :

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

TUSSENVORM 1

Organisatie :

Beschrijving:
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Tijdsduur:

Coaching:

WEDSTRIJDVORM 2

Organisatie :

Beschrijving:
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Tijdsduur:

Coaching:

TUSSENVORM 2
Organisatie :

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:
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WEDSTRIJDVORM 3
Organisatie :

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

COOLING DOWN
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Organisatie :

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:
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10.2 Evaluatieformulier spelers
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10.3 Evaluatieformulier jeugdtrainer– zelfreflectie

Zelfreflectie voor trainers
BEOORDELING DIDACTIEK

A

B

C

D

Persoonlijkheid trainer
1. Fysieke uitstraling (kledij, voorkomen, motivatie, engagement,
aanvaarden opmerkingen) ➔ voorbeeldfunctie
2. Verbale uitstraling geen dialect, voldoende luid, voldoende
intonatie).
Organisatie (vlotheid) :
3. Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte -voorbereiding
terrein
4. Veilige leeromgeving (gebruik van de correcte materialen)
5. Duur van de verschillende onderdelen in verhouding tot de
totale duur van de training
6. Vlotte overgang Tussen de verschillende vormen
7. Bij golven en carroussel : vlot doorschuiven van de spelers ➔
zoveel mogelijk "speeltijd", en zoveel mogelijk "bewegen"
Trainingsinhoud
8. Keuze van de oefeningen: In functie van het vaardigheidsniveau
9. Keuze van de oefeningen ter verbetering van de
bewegingsvaardigheden (basis motorische vaardigheden)
10. Wedstrijdvormen : juiste spelregels + afmetingen van doelen
en speeloppervlakte (i.f.v. leeftijd en gekozen thema)
11. Tussenvorm: Spelvorm met hoog fun-gehalte (uitdagend)
Trainingsbegeleiding- Trainingsbeleving
12. Juiste indeling van de groepen (homogeen – heterogeen)
13. Correcte beginpositie van de spelers (tactische simulatie)
14. Instructies: Uitleg van de oefeningen (kort en duidelijk,
aangepast taalgebruik, gebruik demonstratie)
15. Positie van de coach in de verschillende oefenvormen
16. Voldoende tijd nemen om te observeren
17. Op het juiste moment de spelsituatie bevriezen
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18. Positieve Coaching een echte trainingsbeleving met
beeldspraak volgens de leef-wereld van de kinderen
19. Bijsturing: Creatie van leeromgeving waarin kinderen
zelf ontdekken.(Kinderen het woord geven)
20. Individualisering: Rekening te houden met de grote
diversiteit in bewegingservaringen van deze kinderen. Geef
indien nodig extra uitdagingen aan de kinderen die reeds verder
staan in hun ontwikkeling
21. Emoties:Hoe gaat coach om met verschillend gedrag
(conflicten)

A = zeer goed - B = goed - C = klein onvoldoende - D = zwaar onvoldoende

10.4 Aangifteformulier sportongeval
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10.5 Schematisch overzicht jeugdvoetbal
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