SEIZOEN 2015-2016

VOORWOORD
Beste spelers en ouders,
Met genoegen kan ik U onze infobrochure van de jeugdwerking aanreiken, waarbij we willen tegemoet komen aan een van de werkpunten in onze opleiding: de communicatie met de ouders.
Met het organiseren van infoavonden en uitbrengen van deze infobrochure hopen we hieraan te voldoen.
Wat mezelf betreft, kan ik alleen maar stellen dat ik trots ben jeugdvoorzitter te mogen zijn van een boeiende en bloeiende vereniging als Waasland-Beveren, met een prachtig mooi complex en
talloze zeer hard werkende vrijwilligers.
Mijn voornaamste taak als jeugdvoorzitter is en blijft het aandacht vragen bij de Raad van Bestuur voor de jeugd van onze club (dit blijft het allerbelangrijkste).
Ik wil graag de komende jaren met het bestuur, het jeugdbestuur, coördinatoren, trainers, ouders en wie weet nog meer gaan werken aan een gezonde, sportieve, sociale en sterke jeugdafdeling.
De grondvesten hiervoor zijn reeds gelegd, het is aan ons om ze verder te verfijnen en bij te schaven.
Hoewel wij, in de geest van de traditie van onze club, absolute voorrang geven aan een sfeer van wederzijds vertrouwen, waarin door middel van persoonlijke contacten de problemen kunnen
besproken worden en opgelost worden, is het noodzakelijk dat de club aan de ouders en de spelers meedeelt wat er wordt aangeboden en welke de verwachtingen zijn.
Een efficiënte organisatie en goede afspraken werken immers een vlotte samenwerking in de hand, daartoe wil deze brochure bijdragen.
Het is niet de bedoeling om de gang van zaken in de club tot in alle details te reglementeren.
Wel willen we U, ouders en spelers, informeren over de doelstellingen van Waasland-Beveren, over de organisatie en over de verwachtingen ten opzichte van de spelers.
Bij het nastreven van zijn doelstellingen en bij de naleving van de leefregels verwacht onze club hulp van de ouders, die de eerste verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvoeding en hun
kind ook het best kennen.
Ten slotte verbindt de club er zich toe de rechten van de spelers te eerbiedigen en hun belangen te behartigen door een degelijke opleiding te eerbiedigen in een passend eigentijds kader.
In de komende jaren willen wij tal van Waasland-Beveren jeugdspelers zien doorstoten naar het hoogste niveau. Uit een analyse blijkt dat 'talent hebben' onvoldoende blijkt om de stap te zetten.
Vooral bezieling, beleving, discipline en werkkracht blijken de doorslaggevende factoren te zijn om zich op het hoogste niveau te handhaven.
Naast de mogelijkheden die de opleiding van Waasland-Beveren aanbiedt, dient de speler ook zelf extra te investeren in zijn toekomst. Thuis werkpunten trainen, een gedegen fysieke
voorbereiding bij de aanvang van het seizoen voor de oudste jeugd of vaak voetballen voor de jongere spelers blijken noodzakelijke investeringen om een goeie voetballer te worden.
Ook de rol van de ouders is hierin belangrijk: zonder een gezonde kritische ingesteldheid t.o.v. de prestaties van de zoon wordt het bereiken van het hoogste niveau een utopie.
Onze coaches, begeleiders en medewerkers staan klaar om het extra zetje te geven: het is aan de speler om zijn ontwikkelingen in de praktijk om te zetten….
Ik wens iedereen veel leesplezier met het lezen van onze geactualiseerde infobrochure en ben ervan overtuigd dat wij met onze fantastische groep trainers, coördinatoren, afgevaardigden en
vrijwilligers tot zeer mooie dingen in staat zijn. Aan ieder van jullie een succesvol, leerrijk en sportief seizoen 2015 – 2016 toegewenst.
Sven Van Hove, jeugdvoorzitter

CLUBAFSPRAKEN
Waasland–Beveren kenmerkt zich door de grote mate van warmte, toegankelijkheid en nuchterheid.
Waasland–Beveren voetbalt altijd om te winnen en gaat daarbij uit van eigen kracht.
Binnen de club is het opleiden van spelers uit de eigen regio erg belangrijk.
De Waasland–Beveren Jeugdopleiding vormt dan ook een belangrijke pijler binnen de club.
De Waasland–Beveren Jeugdopleiding heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en nog steeds wordt er dagelijks gestreefd naar ontwikkeling.
‘Innovatief’ en ‘vooruitstrevend’ zijn woorden die passen bij de Waasland–Beveren Jeugdopleiding.
De Waasland–Beveren Jeugdopleiding gaat dagelijks als één team aan het werk.
Alle medewerkers, trainers en spelers streven samen naar het hoogste.

De jeugdopleiding van Waasland–Beveren wil de beste en efficiëntste jeugdopleiding zijn en streeft er naar dat andere clubs de jeugdopleiding van
Waasland–Beveren als voorbeeld nemen.
Wij stellen ons dan ook als hoofddoel een kwalitatieve voetbalopleiding te geven aan alle aangesloten spelers en dit specifiek volgens de talenten en
mogelijkheden van elke speler individueel.
Verder wil de jeugdopleiding van Waasland–Beveren jeugdspelers vormen tot spelers welke kunnen doorstromen naar de A-kern van onze club.

Ten slotte is de jeugdopleiding zich ook bewust van zijn sociale rol en beseft dat de opleiding voetbal dient gecombineerd te worden met een algemene
vorming en opvoeding van de jongeren.

CLUBAFSPRAKEN
Het is onze visie dat de jeugdopleiding volledig geïntegreerd dient te zijn binnen de club en niet een club binnen de club mag vormen.
De doelstellingen van de jeugdopleiding en de club dienen dus ook gelijklopend te zijn.
Het is verder onze visie dat alle spelers de mogelijkheid moeten krijgen om volgens hun talenten en mogelijkheden zich verder te ontwikkelen als voetballers.
Hiervoor zal de jeugdopleiding dan ook alle spelers begeleiden en vormen zodanig dat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven
aan hun hobby en zich ook als mens positief ontwikkelen.
In het opleiden van talenten staat de eigen identiteit van Waasland-Beveren voorop waarbij hard werken, samenwerken met- en voor elkaar, respect voor
medespelers en tegenstanders en zelfontwikkeling centraal staat.
Om de doorstroming van jeugdspelers naar de A-selectie te continueren heeft de jeugdopleiding van Waasland-Beveren er in de afgelopen jaren voor
gekozen om de focus in het beleid te verleggen van teamprestatie naar ontwikkeling van de individuele speler met als doel zoveel mogelijk spelers op het
juiste moment door te laten stromen naar het eerste elftal of naar andere betaald voetbalclubs in binnen- of buitenland.
De individuele ontwikkeling van de jeugdspeler staat dan ook centraal in ieder beleidsplan van de jeugdopleiding.
De jeugdopleiding van Waasland-Beveren heeft het huidige interne beleid dusdanig geïmplementeerd dat zij in staat is om op een professionele wijze naar
buiten te treden.
Waasland-Beveren ziet dit als kans de kwaliteit van het voetbal binnen haar regio te verbeteren en haar achtertuin zo in te richten dat talentvolle jeugdspelers
van regionale clubs eventueel door kunnen stromen naar de jeugdopleiding van Waasland-Beveren.
Dit wil Waasland-Beveren bereiken door intensieve samenwerking met clubs uit de regio, door kennisdeling en facilitering (hiervoor zijn de nodige
samenwerkingsverbanden afgesloten).

De jeugdopleiding Waasland-Beveren voldoet voor 100 procent aan de eisen van de K.B.V.B.
Dit schept een referentiekader waarmee Waasland-Beveren de concurrentie met elke andere voetbalopleiding in België aankan.
Waasland-Beveren kreeg hiervoor in het seizoen 2011-2012 trouwens het predicaat van 4 sterren opleiding.

MISSIE & VISIE VAN DE JEUGDOPLEIDING
1. MISSIE VAN DE JEUGDOPLEIDING
1.1 Sportieve functie
Waasland-Beveren is een betaald voetbalorganisatie die in haar regio de rol van Jeugdopleiding vervult.
Het gericht detecteren en rekruteren van het individuele voetbaltalent en dit vervolgens zowel op regionaal / provinciaal als op nationaal niveau opleiden om
het maximaal te laten ontplooien, binnen een kwalitatief hoogstaande omkadering met als doel doorstroming naar de 1e ploeg van Waasland-Beveren of
eventueel naar betaald voetbalclubs uit binnen- en buitenland.
De ontwikkeling en professionalisering van de Jeugdopleiding Waasland-Beveren is hierbij essentieel waarbij de identiteit van de club centraal blijft staan,
welke gerealiseerd wordt met een uitgebreid netwerk van vakmensen.
1.2 Sociaalpedagogische functie
Iedere jeugdspeler uit regio Waasland kan terecht in een jeugdopleiding met een piramidale structuur om op een sociaalpedagogisch verantwoorde manier te
doen wat hij/zij graag doet, namelijk voetballen.
De jeugdopleiding van Waasland-Beveren wil dan ook een voorbeeldfunctie vervullen en dit zowel voor de jeugdspelers als voor de maatschappij.

Door de samenwerkingsverbanden met regionale clubs is Waasland-Beveren een spil in de markt om het niveau van de clubs uit de regio naar een hoger
plan te trekken.
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2. VISIE VAN DE JEUGDOPLEIDING
2.1 Nationale Opleiding

•

De nationale jeugdopleiding staat centraal in de clubvisie van Waasland-Beveren.

•

Dit is een individuele opleiding waarin het voetbaltechnische centraal staat met duidelijke accenten naar voetbalschool - onderbouw – middenbouw –
bovenbouw - postformatie (Waasland-Beveren opleidingsplan).

•

Het streven naar kwaliteit is het uitgangspunt nl. de grootste talenten (via jeugdscouting) worden omringd door de beste mensen (ploeg trainers, linie
trainers, technische trainers, keepertrainers & omkadering en middelen (infrastructuur, logistiek,…) en kunnen zich alzo volgens bepaalde lijnen
(Waasland-Beveren opleidingsplan) en de waarden (Waasland-Beveren waarden) ontwikkelen.

•

De doelstelling van de nationale opleiding is om van elk opleidingsjaar 1 speler te laten doorstromen via de postformatie (Beloften & NU19) naar A-kern
Waasland-Beveren en verder te laten evolueren tot een volwaardige 1e klasse speler.
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2. VISIE VAN DE JEUGDOPLEIDING
2.2 Provinciale & Regionale Opleiding

•

De provinciale & regionale jeugdopleiding kadert in de sociale, maatschappelijke doelstelling van Waasland-Beveren.

•

Dit is een hoogstaande jeugdopleiding waarin het voetbaltechnische centraal staat met duidelijke accenten naar voetbalschool - onderbouw –
middenbouw – bovenbouw - postformatie (Waasland-Beveren opleidingsplan).

•

Iedere speler krijgt dezelfde behandeling met onderscheid tussen provinciaal-regionaal.

•

Vrij aansluiten bij onderbouw opleiding.

•

Iedere jeugdspeler speelt op provinciaal/regionaal niveau tot 12 jaar (t.e.m. U13) in het dichtstbijzijnde jeugdopleidingscentrum (site Puyenbeke of site
Freethiel).

•

Opleidingstraject:
–
Doorstroming naar Nationale opleiding
–
Na Provinciale/Regionale opleiding doorstroming naar clubs uit de regio;
–
trainersstaf of medewerkers;
–
Hierdoor vormt ook de regionale en provinciale jeugdopleiding een sportieve meerwaarde voor Waasland-Beveren.
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1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
De jeugdopleiding van de club heeft een aantal uitgangspunten.

Dit zijn belangrijke randvoorwaarden waar de club rekening dient te houden met betrekking tot de ontwikkeling van de jeugdspeler.
Daarbij is niet alleen de ontwikkeling op voetbalgebied belangrijk, maar ook deze op sociaal en maatschappelijk vlak:
–
Opleiding naast sociaal aspect, juiste combinatie van sociaal, studie en sport;
–
Kwaliteit boven kwantiteit. Kwaliteit is primordiaal in de prestatieafdeling; nl. spelers, opleiders, infrastructuur, omkadering, materiaal,…
–
Individuele ontwikkeling staat centraal, technisch maatwerk voor de individuele speler, een ploeg is een middel en de (ontwikkeling van) speler
is het doel!;
–
Bij Waasland-Beveren moeten opleiding en plezier altijd hand in hand gaan;
–
Positief voetbal met technisch vaardige spelers die via combinatievoetbal zoveel mogelijk trachten te scoren;
–
Spelers krijgen een variëteit aan speelwijzen aangeleerd: primordiaal staat de 1-4-3-3 speelwijze, maar ook andere speelwijzen worden
aangeleerd zoals 1-3-4-3, 1-4-4-2 etc…;
–
Zeer veel aandacht voor LTPD-training (Long Term Player Development) & POP-training (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en dit individueel of in
kleine groepen (specialisatietraining);
–
Veel aandacht voor invulling van jeugdplan zowel naar wedstrijden als naar trainingen;
–
Deskundige sportmedische opvolging via REV. (Performance and recovery center);
–
De jeugdspelers moeten een voorbeeldfunctie zijn voor anderen;
–
Binding krijgen met de club, clubspelers, supporters en achterban;
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
De buitenwereld van een topsporter/topspeler/jeugdspeler Waasland-Beveren is aanzienlijk veranderd t.o.v. een aantal jaren geleden.
Het gevaar dreigt dat de sport (voetbal) een onderdeel wordt van de totale omgeving en niet hetgeen waar het om gaat!
Binnen onze opleiding proberen we hier concreet op in te spelen door méér maatwerk te bieden aan de individuele speler.
Hoe doen wij dat?
Tijdens de voorbereiding brengen wij iedere speler in 'kaart' door vier factoren/eigenschappen te analyseren; met name op onderstaande gebieden:
–
TECHNISCH vlak
–
TACTISCH vlak
–
FYSIEK vlak
–
MENTAAL vlak
Zodoende ontstaat er een helder beeld van elke speler en tevens waar zijn specifieke behoefte qua ontwikkeling voor de toekomst ligt.
Gedurende het seizoen ontwikkelt de speler zich uiteraard en volgen er minimaal drie formele gesprekken om de juiste afstemming te behouden tussen de
speler en zijn trainer.
De trainingen worden dusdanig ingericht om de individuele speler maximale aandacht te kunnen geven.(o.a. specifieke oefenstof, meerdere specifieke
trainers inzetten).
Tijdens deze trainingssessie wordt er o.a. aandacht geschonken aan positie ontwikkeling (technisch/tactisch), linie training(technisch/tactisch), fysieke
training, coördinatietraining.
Op deze wijze streven wij er naar dat iedereen die bij dit proces betrokken is, zijn focus behoudt.
Om dit proces in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat iedere speler zich goed realiseert dat zelfverantwoordelijkheid en zelfdiscipline de
sleutelwoorden zijn om maximale ontwikkeling te stimuleren.
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
In onze opleiding streven we er naar om spelers te vormen die volgende eigenschappen bezitten: Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid → TIPS.
Techniek
Techniek is de basis van het voetbalspel. Wie baas is over de bal voetbalt gemakkelijker.
Techniek is aan de orde in alle facetten: het aannemen van de bal, het trappen en het geven van een pass, dribbelen, koppen, maar ook in het soepel en
behendig bewegen van je lichaam.
De vaardigheden die nodig zijn om het spel te kunnen spelen en creatieve oplossingen te vinden.
De bal beheersen in voetbalsituaties met alle lichaamsdelen op snelheid in alle richtingen onder druk van de tegenstander(s).
Inzicht / Intelligentie
Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden of juist niet en is vooral afhankelijk van ervaring (herkennen van
bepaalde situaties) en spelintelligentie.
Het houdt slimheid in, het doorzien van het spel (vooruit kunnen denken), het aanvoelen van situaties, het taxeren van de tegenstander, het gevoel voor
positie, het zien van medespelers en tegenstanders (groot gebied waarnemen), het vrijlopen, het ondernemen van de actie en het op tijd en goed afspelen
van de bal, anderen beter kunnen laten spelen, creatieve/onverwachte oplossingen voor spelsituaties vinden.
Persoonlijkheid / mentaliteit
Is meer dan een voorbeeldige wedstrijdinstelling en de wil om te winnen.
Het is een eigenschap die van belang is om te slagen als voetbalprof: zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, tegenslagen overwinnen, jezelf blijven, een
goede wedstrijdvoorbereiding, veel trainingsarbeid willen verrichten, lef tonen maar wel sociaal en collegiaal zijn in de spelersgroep en loyaal zijn aan de club.
Het omvat ook volgende eigenschappen; teamgericht spelen, coachbaar, zelfvertrouwen, uitstraling, flair/brutaal, creatief, sportief en leidinggevende
kwaliteiten.
Snelheid
Is essentieel. Niet alleen qua loopvermogen en het trekken van sprints, maar ook in de balbehandeling en het omschakelen bij balverlies of balbezit.
Het atletisch vermogen valt hier ook onder.
Omvat zowel de snelheid van handelen als de pure loopsnelheid en coördinatie (Startsnelheid – Wendbaarheid – Loopsnelheid).
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.1. Structuur
De jeugdopleiding is constant in beweging en stelt zonodig haar beleid bij.
Door maatschappelijke veranderingen worden er steeds meer profielen worden vastgesteld waaraan mensen moeten voldoen om goed te kunnen
functioneren.
Een goed voorbeeld is het onderwijs waarbij er voor leerlingen een competentieprofiel is opgemaakt waar ze aan het einde van hun opleiding aan moeten
voldoen.
Met competenties wordt bedoeld dat bepaalde vaardigheden worden toepast in verschillende situaties.
Ook voor de profvoetballer is er zo’n competentieprofiel opgemaakt in samenwerking met de KBVB.
In de Jeugdopleiding onderscheiden we 5 pijlers; met name voetbalschool - onderbouw – middenbouw – bovenbouw – postformatie.
Deze indeling is vooral gericht op leeftijdsgebonden kenmerken.
Waasland-Beveren heeft voor elk van deze afdelingen een apart competentieprofiel opgesteld zodat het voor iedereen duidelijk is waaraan een speler moet
voldoen om door te stromen.
Doordat er, naarmate een speler doorstroomt naar een hogere afdeling, een steeds specifieker profiel ontstaat neemt het maatwerk een steeds prominentere
rol bij de ontwikkeling van de speler.
Op deze manier kunnen wij binnen onze eigen manier van werken en met onze eigen identiteit werken aan een optimale ontwikkeling van de spelers.

De jeugdopleiding van Waasland-Beveren bestaat uit de volgende teams:
–
Postformatie:
Beloften – U19
–
Bovenbouw:
U15 tem U17
–
Middenbouw:
U11 tem U14
–
Onderbouw:
U8 tem U10
–
Voetbalschool:
U6 tem U7
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.2. Periodisering
Om de stap tussen de Waasland-Beveren Jeugdopleiding en de A-kern makkelijker te laten verlopen hanteert Waasland-Beveren het begrip ‘’periodisering’’
voor de pijlers bovenbouw & postformatie.
Dit houdt in dat het training- en wedstrijdprogramma van iedere speler optimaal op elkaar wordt afgestemd.
Hierbij is er communicatie tussen de medische staf, Hoofd opleiding + gehele technische staf en spelers.
Het gehele weekprogramma wordt dan ook samengesteld in samenspraak met bovenstaande mensen.

De periodisering is de architect van het trainingsprogramma.
Het trainingsprogramma wordt samengesteld op basis van leeftijd, wedstrijdprogramma, blessures etc.
Er wordt dus met alle omstandigheden rekening gehouden om tot optimalisering van het potentieel te komen.
Hierbij is het vooral belangrijk dat vaker en harder trainen niet gelijk staat aan verbetering.
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.3. Loop/coördinatietraining
Vanaf de jongste jeugd krijgen spelers loop/coördinatietrainingen aangeboden.
Doel hiervan is het optimaliseren van bewegen binnen het spel voetbal en de preventieve werking ten aanzien van blessures.
Op het fysieke aspect is er in de voetbalwereld nog veel winst te behalen.
In de eerste plaats is het van belang dat een speler van de Waasland-Beveren Jeugdopleiding over voetbaltalent beschikt.
Dit talent wordt door veel training/begeleiding ontwikkeld.
Maar ook het lichamelijk/fysieke aspect van het voetbal wordt steeds belangrijker het spel wordt namelijk steeds sneller en de programma’s steeds voller.
Een speler heeft gedurende een wedstrijd 2 tot 3 % balbezit de rest van de tijd loopt de speler zonder de bal.
Tijdens dit gedeelte van de wedstrijd is het dus belangrijk dat de speler een goede fysiek heeft.
Dit om goed de ruimtes te kunnen zoeken, duels te winnen om in balbezit te komen etc.
Om dit fysieke aspect van het voetbal meer en beter te ontwikkelen hecht de Waasland-Beveren Jeugdopleiding extra aandacht aan deze trainingsvorm.
Het in kaart brengen van de belastbaarheid van de spelers geschiedt via een aantal testen.
Er zullen dit jaar tevens een aantal testen worden uitgevoerd te aanzien van de algehele conditie/belastbaarheid van de speler (welke zal gebeuren door de
ploeg trainers in overleg met medische staf).
Deze conditionele testen zullen worden afgenomen bij de pijlers bovenbouw en postformatie.
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.4 Blessurepreventie
Uitgangspunt echter is het preventief werken.
Doordat de spelers in een leeftijd zijn dat het lichaam erg verandert, kan het zijn dat de belastbaarheid wat lager is.
Daardoor kunnen spelers minder goed in staat zijn te presteren en kunnen blessures ontstaan.
Om dit tijdig te kunnen herkennen wordt er maandelijks lengte, gewicht en eventueel vetpercentage opgemeten.
In samenspraak met de trainers, medische staf en Hoofd opleiding kan hierop worden besloten de intensiteit van de voetbalactiviteiten te verlagen dan wel te
verhogen.
Stabiliteitstraining van het totale lichaam is geïmplementeerd binnen de opleiding, net als het optimaliseren van het houdings- en bewegingsgedrag d.m.v.
loopscholing.
Deze aanvullende trainingsonderdelen kunnen ook thuis worden geoefend.
De trainers worden geïnstrueerd omtrent de inhoud van deze programma’s en zij worden hierin ondersteund door de medische staf.
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.5 Communicatie en spelervolgsysteem
Binnen een organisatie als de Waasland-Beveren Jeugdopleiding is een goedlopende communicatie essentieel.
Veel verschillende geledingen spelen een belangrijke rol binnen de Jeugdopleiding.
Daarbij kan gedacht worden aan spelers en staf, maar ook de medewerkers belast met organisatorische zaken.
Naast de communicatie en begeleiding is een professionele registratie essentieel voor de ontwikkeling van elke speler.
Voor deze registratie is de “SoccerLab” database in gebruik genomen.
Deze database kan te allen tijde gebruikt worden om de ontwikkeling van spelers te volgen en te analyseren.
Het spelervolgsysteem is cruciaal voor het volgen van de verrichtingen van elke speler, maar ook van de teamprestaties.
Daarom is de input van informatie belangrijk.
Natuurlijk wordt binnen een organisatie als onze Jeugdopleiding veel met elkaar gesproken, maar de continuïteit binnen de jeugdopleiding valt of staat met de
verslaglegging/archivering van de meest uiteenlopende bevindingen van de verschillende professionals binnen de organisatie.
Spelervolgsysteem “P.O.P. → P.A.P.”
–
De basis van de talentontwikkeling moet bij Waasland-Beveren het spelervolgsysteem worden. Van elke jeugdspeler wordt een dossier
aangelegd waarin zijn ontwikkeling op voetbaltechnisch- en op fysiologisch gebied wordt bijgehouden en gevolgd.
–
Middels een persoonlijk ontwikkelplan (P.O.P.) worden doelstellingen voor de ontwikkeling van een speler vastgelegd. Doel van het P.O.P. is
een vergroting van de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van een speler voor zijn prestatie en ontwikkeling. In een P.O.P.
gesprek maken de trainer/coach en de speler een aantal afspraken (P.A.P. = persoonlijk actieplan), die schriftelijk worden vastgelegd en in het
spelervolgsysteem worden opgeslagen.
–
De technische en medische staf van onze club wordt bijgestaan door een aantal experts om de talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen.
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.6 Samenwerkingsverbanden
Het idee achter de Jeugdopleiding is dat er onder andere samenwerkingsverbanden worden gesloten tussen Waasland-Beveren en een netwerk van
“regionale clubs”.
Waasland-Beveren verbindt haar naam aan de “regionale clubs” waar een samenwerkingsverband mee wordt aangegaan.
Doordat Waasland-Beveren haar kennis en knowhow deelt met deze clubs waarmee wordt samengewerkt ontstaat er een win-win situatie.
De “regionale clubs” die een samenwerkingsverband met Waasland-Beveren hebben profiteren namelijk van de kennisdeling en Waasland-Beveren heeft op
haar beurt meer grip op het signaleren van de talenten in de gehele regio.
De ontstane aantrekkingskracht zorgt er mede voor dat de Waasland-Beveren Jeugdopleiding, de beste spelers uit de omgeving aan zich weet te binden.

UITGANGSPUNTEN VAN DE JEUGDOPLEIDING
2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.7 Scouting
Waasland-Beveren heeft in de loop der jaren een uitgebreid scoutingteam geformeerd.
Dit team bestaat uit vakkundige mensen die een scherp oog hebben voor alle facetten van het voetbal en voor kwaliteiten en tekortkomingen van spelers.
De aandacht bij de jeugd is gericht op alle leeftijdsgroepen, waarbij de jongste spelers uit de regio komen en vaak eerst nog bij hun eigen club blijven.

Alle spelers die door Waasland-Beveren worden gevolgd en waarvoor belangstelling bestaat, hebben onmiskenbaar voetbalkwaliteiten.
Zo ontstaat een klasserijk voetbalbolwerk waar men elkaar optrekt naar een hoger niveau.
Van alle spelers die Waasland-Beveren volgt, wordt een uitgebreide rapportage gemaakt.

Alle gegevens van spelers en van wedstrijden die door een scout is gezien, worden opgeslagen in een database.
Binnen enkele tellen heeft men de gewenste informatie die wordt opgevraagd paraat.
Buiten deze rapportages worden elk jaar ook testdagen georganiseerd, waarvoor voetballertjes van verschillende leeftijden worden op uitgenodigd (na eerst
intensief gescout te zijn geweest).
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
2.8 Medische begeleiding
De medische staf van de jeugdopleiding Waasland-Beveren bestaat uit een compleet team van sportmedische specialisten die zorg dragen voor de
gezondheid van de spelers op beide sites (zie hiervoor verder in de brochure).
Behandeling van blessures
•
Een blessure staat nooit geprogrammeerd in een trainingsschema!
•
Een blessure komt nooit gelegen en duurt altijd te lang…..
•
Maar wat als je met een blessure te maken krijgt?
Belangrijke vragen zijn direct;
–
Wat is er aan de hand?
–
Hoe lang ben ik uitgeschakeld?
–
Wat moet er gebeuren voor ik weer aan het voetballen kan?
Die vragen worden bij Waasland-Beveren i.s.m. de medische staf beantwoord.
Indien je geblesseerd bent is het prettig om te weten waar je aan toe bent.
Wat te doen bij een blessure? → zie hiervoor verder + in aparte brochure voor meer informatie.
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2. SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING
Laten we bij het begin beginnen; tijdens een wedstrijd of training raak je geblesseerd.
Je wordt gewisseld of valt uit en de aanwezige fysiotherapeut/verzorger/begeleider zal zich over je ontfermen en zal de eerste diagnose stellen.
Dit zal vooral een beoordeling betreffen voor wat betreft de eerste zorgbehoefte.
Indien de verzorger het niet vertrouwd is het goed mogelijk dat je voor de zekerheid naar het ziekenhuis gaat.
De diagnose en het beleid worden dan vanuit het ziekenhuis of door de clubarts bepaald.
De Hoofd opleidingen is hierbij altijd betrokken en is ook eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.
Indien er niks ernstigs is geconstateerd waarbij directe medische zorg nodig is zal een eerste 24-36 uur advies worden gegeven.
Vervolgens zal een herbeoordeling plaatsvinden.
Op basis hiervan volgt een definitieve diagnose en een gericht behandelplan met “een start en een einde”.
Om te zorgen dat de medische staf zo goed mogelijk kan werken is het noodzakelijk dat je je aan de geldende spelregels houdt!
Wij willen de transfer naar het veld waar het kan zo optimaal mogelijk inzetten.
Om er voor te zorgen dat je zo fit mogelijk bij de groep terug keert zal je afhankelijk van je blessure een aantal veldtrainingen afwerken onder begeleiding van
een fysiotherapeut of revatrainer.
Op de laatste van deze veldtrainingen wordt je uitvoerig getest in je functioneren.
Op basis hiervan ben je medisch fit en zal er in overleg met je trainer worden besloten om je weer met de groep mee te laten trainen.
In onderlinge afstemming wordt bekeken welke onderdelen van de training in hiervoor in aanmerking komen.
Train je volledig mee dan ben je trainingsfit.
Afhankelijk van de totale blessureduur zal je een aantal trainingen volledig moeten meetrainen voordat je wedstrijdfit bent en dus een wedstrijd kan spelen.
Dit is om weer te wennen en er mede voor te zorgen dat je niet opnieuw geblesseerd bent of een andere blessure oploopt omdat je ritme of conditie mist.
Een stuk eigen verantwoordelijkheid dient te worden genomen, immers jij moet herstellen, wij kunnen “slechts” sturen en stimuleren.
De blessure wordt uitgelegd en een behandelplan doorgesproken.
Misschien wel belangrijker; je ontvangt daarnaast adviezen en informatie omtrent het voorkomen van blessures!

DOELSTELLINGEN VAN DE JEUGDOPLEIDING
1. DOELSTELLINGEN OP KORTE TERMIJN
•

Klaarstomen voor Nationaal/Elite-niveau (1e klasse) en onze plaats in Elite-jeugdcompetitie afdwingen;

•

Organisatie, structuur & extra-sportieve begeleiding verbeteren;

•

Voetbalvisie en trainingsmethodiek perfectioneren en in de praktijk brengen;

•

Jeugdscouting uitbreiden en bij bepaalde opleidingsjaren extra kwaliteit aantrekken;

•

Integratie SoccerLab, REV. (Performance and recovery center) & Video-analyse;

•

Samenwerking met andere sporttakken in de gemeente verbeteren om zodoende het multimove gebeuren bij de onderbouw te intensifiëren (doel =
betere atleten te bekomen).

•

LTPD & POP trainingen upgraden & perfectioneren;

•

Samenwerking tussen (topsport)scholen en Waasland-Beveren verder uitwerken;

•

Samenwerking met scholen opstarten; integratie LO lesgevers of integratie kinesitherapeuten.

•

TOP jeugdopleiding worden !

DOELSTELLINGEN VAN DE JEUGDOPLEIDING
2. DOELSTELLINGEN OP LANGE TERMIJN
•

Van elk opleidingsjaar 2 spelers afleveren voor het 1e elftal. Hiervan moet er één tot een degelijke 1e of 2e klassespeler kunnen uitgroeien;

•

Alle regiotalenten spelen bij de club;

•

Alle spelers een goede opleiding garanderen;

•

Het totale voetbal in de regio naar een hoger niveau brengen;

•

Spelers met vragen of problemen moeten terecht kunnen bij een dienst studiebegeleiding (+ het maken van huiswerk moet mogelijk zijn op de club).

•

Mentale begeleiding van de spelers tijdens hun ontwikkeling (aanwerven mental coach).

•

De rol van de club Waasland-Beveren verbeteren; samenwerkingsverbanden met andere clubs, studiebegeleiding, carpool/busvervoer systeem,
nationale –en internationale contacten … met als doel de jeugdwerking te verbeteren om uiteindelijk te resulteren in het doorgroeien van talenten
richting de A-kern.

•

Professionaliseren van de jeugdopleiding: coördinatoren & trainersstaf moet een volwaardige functie zijn binnen de club (voltijds en/of deeltijds in
dienst).

INTERN REGLEMENT VAN DE JEUGDOPLEIDING
1. ALGEMEEN
•

Per seizoen worden door het jeugdbestuur de lidgelden voor de jeugd vastgesteld. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering
en de inschrijving bij Waasland – Beveren.

•

Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit interne
reglement.

•

Indien één of meerdere leden van het jeugdbestuur een overtreding van dit reglement vaststelt, kan het disciplinaire maatregelen treffen tegen de
speler die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen variëren van schorsing voor een bepaalde periode van de speler, tot volledige schrapping
of zelfs weigering tot toegang.

•

De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de Sportieve Cel indien een voorafgaand gesprek met de
betrokken jeugdtrainer geen oplossing opleverde. De Sportieve Cel kan partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen en sancties
worden genomen door de Sportieve Cel. Als de problemen en vergrijpen verder gaan dan het sportieve vlak, kan zij een advies overmaken aan het
Jeugdbestuur, die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.

•

Het Jeugdbestuur verbindt zicht ertoe dit interne reglement op internet te plaatsen, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

•

Dit interne reglement kan steeds gewijzigd worden door het Jeugdbestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan
de spelers worden gemeld via publicatie op het internet.

•

In alle gevallen waar dit interne reglement niet voorziet, beslist het Jeugdbestuur.

•

PANATHLON verklaring over ethiek in de jeugdsport .

INTERN REGLEMENT VAN DE JEUGDOPLEIDING
2. GEDRAG EN REGELS TIJDENS TRAININGEN (deel 1)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alle hieronder beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of de afgevaardigde. De
trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg (mits goedkeuring door de Sportieve Cel), waarvan zij de spelers
op de hoogte brengen.
Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.
Elke speler is minimaal één kwartier voor de training aanwezig op de club.
Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club.
Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer. In overleg met de trainer wordt de kinesist van de club bezocht.
Vanaf het ogenblik dat de medische staf van de club beslist dat een geblesseerde speler zich terug mag aanbieden tijdens de trainingen, gebeurt de
revalidatie volledig in de club en moet de speler aanwezig zijn tijdens de trainingen, tenzij anders besproken met de trainer.
Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn kleedkamer. Hij loopt niet vrij rond op de club.
De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg
toegewezen kleedkamer.
Geen onnodige waardevolle voorwerpen (gsm, horloge, sieraden) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet
verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak.
Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer dan noodzakelijk in de kleedkamer.
Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.
Het trainingsmateriaal wordt door de spelers naar het trainingsveld gedragen. De trainer bepaalt eventueel een beurtrol.
Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Er wordt niet gespeeld tijdens en op weg van en naar de training.
Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden.

INTERN REGLEMENT VAN DE JEUGDOPLEIDING
2. GEDRAG EN REGELS TIJDENS TRAININGEN (deel 2)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of
overdreven agressie tijdens de training wordt bestraft met het onmiddellijk op non actief zetten tijdens de training.
Binnen de club is de voertaal het Nederlands. Alle communicatie en spreektaal binnen de club gebeurt in het Nederlands.
Wie zonder aanvaardbare reden te laat komt op training kan onderworpen worden aan een individueel trainingsschema of zelfs verplicht worden de
training in de dug-out te volgen.
Vooraleer na een training terug te keren naar de kleedkamer worden buiten de voetbalschoenen uitgedaan en proper gemaakt. Dit geldt ook voor de
ballen.
Hou de kleedkamers proper. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden.
Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche.
Tijdens het douchen draagt elke speler enkel badslippers.
Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn gebruikte outfit ordelijk weg in zijn sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd
worden.
Niemand verlaat onverzorgd de kleedkamers.
Na de training mag de speler niet alcoholische drank drinken in de cafetaria. Hij blijft echter niet langer dan nodig zonder toezicht op de club.
Er wordt enkel getraind in de kledij van Kappa (Waasland – Beveren ), indien men zich niet aan de regels houdt kan men onderworpen worden aan
een individueel trainingsschema of zelfs verplicht worden de training in de dug-out te volgen.
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3. GEDRAG EN REGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN (deel 1)
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

De meeste gedragsregels tijdens trainingen gelden ook voor de wedstrijden.
Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad
verschijnt.
Veelvuldig te laat komen betekent definitieve verwijdering als speler.
Elke speler biedt zich op het door de trainer afgesproken uur aan om deel te nemen aan de wedstrijd. Voor een busverplaatsing site Puyenbeke is de
opstapplaats op de parking van Waasland - Beveren in de Watermolenstraat 104 (= voorkant van het stadion). Voor een busverplaatsing site Freethiel
is de opstapplaats op de parking van TER VESTEN, Graevendreef in Beveren.
Elke speler komt naar de wedstrijd in uitgangstenue (trainingspak van dit seizoen en eventueel coachjas).
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking.
De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van onze club niet in diskrediet door onbehoorlijk of
onsportieve gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het
Jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de Sportieve Cel een sanctie uitspreken.
Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan
de organisatie die de afgevaardigde oplegt.
Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.
Elke speler die niet geselecteerd is voor een wedstrijd, wordt bij elke thuiswedstrijd van zijn ploeg verwacht (op verplaatsing is dit geen verplichting,
maar het mag uiteraard wel om zijn medespelers aan te moedigen).
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3. GEDRAG EN REGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN (deel 2)
•

Speelgelegenheid:
–
Selectiecriteria spelers (trainer bepaalt in overleg met Hoofd opleiding)
 aanwezigheid voorbereiding + trainingen
 inzet op trainingen
 discipline speler / ouders
–
–
–
–

Onderbouw:
Middenbouw:
Bovenbouw:
Beloften:

–

Keepers (indien 2 per groep)
 Elke keeper speelt 50% of variant afhankelijk van speelduur wedstrijd
 U11-17: Trainer bepaalt wie afzakt in vrij weekend naar een lager niveau
 Vanaf U19 beste speelt

min.50%
min.40% (hier weliswaar te bekijken per half seizoen en niet per match)
min.30% (hier weliswaar te bekijken per half seizoen en niet per match)
0%
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4. ANDERE GEDRAGSREGELS VOOR SPELERS
•

De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich
fris kunnen aanbieden op de trainingen en wedstrijden om een hoog technisch niveau te kunnen bereiken. Tot en met 12 jaar moeten ouders er
rekening mee houden dat hun kinderen rond 21 uur naar bed gaan.

•

Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van het Jeugdbestuur van Waasland – Beveren vereist omwille
van de eerlijkheid ten opzichte van de club en omwille van de verzekering van de speler.

•

Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie van Waasland – Beveren zullen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor
deze schade.

•

Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden (slaan, niet voetbalbewegingen, enz.) worden onbetwistbaar door de ouders van de
betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.

•

Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan Waasland – Beveren, (inbegrepen uitrusting), medespelers of medewerkers kan bestraft
worden door het Jeugdbestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

•

Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit de club verwijderd bij beslissing van het Jeugdbestuur.
Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

•

Spelers van U17 en U19 leiden de thuiswedstrijden van de pre miniemen en duiveltjes als scheidsrechter. Een beurtrol zal opgesteld worden door de
coördinator van de reeksen U17 en U19 , in samenspraak met de betrokken trainers. Spelers die deze verplichting niet nakomen zullen gesanctioneerd
worden.

INTERN REGLEMENT VAN DE JEUGDOPLEIDING
5. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS (deel 1)
•

Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders
moeten daarom de sportieve leiding op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische
dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.

•

De ouders van elke Waasland – Beveren speler wordt met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties,
geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) voor alle jeugdspelers van Waasland – Beveren te supporteren.

•

Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door Waasland – Beveren aangestelde trainer komen. Indien dit niet het geval is kan
men gesanctioneerd worden door de sportieve cel.

•

Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen
aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sport educatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de
jeugdopleiding in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de
jeugdopleiding van Waasland – Beveren ontzegd worden.

•

Het betalen van jeugdspelers voor de geleverde prestaties is ten strengste verboden. Niet naleven van deze regel kan de onmiddellijke uitsluiting
betekenen.

•

De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich
niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.

INTERN REGLEMENT VAN DE JEUGDOPLEIDING
5. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS (deel 1)
•

De ouders van elke Waasland – Beveren speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de speler op tijd komt. We willen de ouders
wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van Waasland – Beveren en de werking van de jeugdopleiding niet in
gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen kan dan ook een definitieve verwijdering als
speler tot gevolg hebben.

•

Ouders laten hun kind niet alleen voor een training vooraleer zij er zich van vergewist hebben dat de training effectief plaatsvindt.

•

Voor wedstrijden op verplaatsing zorgen de ouders voor het vervoer van hun kind. Verplaatsingen gebeuren steeds met eigen vervoer. Trainers en
begeleiders zijn niet verplicht kinderen mee te vervoeren.

•

De trainer kan in geen enkel geval beïnvloedt worden door de ouders met betrekking tot de activiteiten van de speler.

•

Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen, enz. … gebeurt altijd na contact met het Jeugdbestuur. Hier moet voldoende rekening worden gehouden
met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.

•

Alle boetes opgelegd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond naar aanleiding van wangedrag van supporters zullen verhaald worden op de
overtreder(s).

•

In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het Jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen.

•

De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer voor of na een training of wedstrijd. Uitzondering voor de ouders van de kinderen van geboortejaar
2010.

INTERN REGLEMENT VAN DE JEUGDOPLEIDING
6. ENKELE TIPS VOOR DE OUDERS
•

Geef u zoon op sportief vlak de steun die hij nodig heeft, maar ook niet meer dan dat.

•

Op tijd in bed zal de sportieve prestatie gunstig beïnvloeden.

•

Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren voetballen en de gedragingen van u kind op en buiten het veld.

•

BELANGRIJK !!! Steun de jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn u vertrouwen waard!

•

Hou er rekening mee dat de ene jongere sneller tot ontbolstering komt dan de andere. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers in eerste klasse die in de
jeugdrangen gewestelijk gespeeld hebben.

•

Moedig alle spelers aan, zonder langs de zijlijn instructies te geven. Dit laatste is het werk van de Jeugdtrainer.

•

Blijf positief ten opzichte van de wedstrijdleiding, ook voor de scheidsrechters is jeugdvoetbal een hobby en die man doet zijn uiterste best om alles vlot
en eerlijk te laten verlopen. Ook al maakt hij eens een foutje.

Aarzel niet om met problemen langs te komen bij onze jeugdverantwoordelijken of via jeugd@waasland-beveren.be.

Op een ernstige en rustige manier kunnen met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.
SAMEN MET U KUNNEN WE ER IETS TOF VAN MAKEN !!!

STRUCTUUR VAN DE JEUGDOPLEIDING
Er is een vaste structuur in de Jeugdopleiding, die ervoor zorgt dat duidelijk is wat er binnen de organisatie van Waasland-Beveren van een medewerker
wordt verwacht.
Duidelijkheid en overzichtelijkheid zijn belangrijke elementen om samen de gewenste resultaten te behalen.
Er zijn basisafspraken die voor iedere medewerker en speler gelden en er zijn werkinstructies die op de verschillende functiebeschrijvingen gericht zijn.
Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Jeugdopleiding als geheel, tonen alle medewerkers hun betrokkenheid bij alle teams.
1. STRUCTUUR EN ORGANIGRAM SPORTIEF / EXTRA-SPORTIEF
Extra-sportieve medewerkers hebben geen enkele sportieve bevoegdheid.
2. HET WERKEN MET ELFTALLEN VAN DEZELFDE LEEFTIJD
•
Site Puyenbeke: centrum voor U11 tem U14 ploegen (wedstrijden) + centrum voor regionale en provinciale jeugdopleiding.
•
Site Freethiel: centrum voor de nationale U7 tem beloften ploegen + centrum voor regionale en provinciale jeugdopleiding.
→ Enkel tot en met -10 kan men aansluiten in het centrum voor onze regionale jeugdopleiding, dichtst bij de woonplaats.
3. TRAININGSTIJDEN
We proberen op vaste tijdstippen, zo vroeg mogelijk te trainen.
Start tussen 18u00 en 19u45, uitgezonderd woensdagnamiddag.

4. SAMENSTELLING TRAININGSSTAF
•
Nationale afdeling: alle trainers hebben ervaring als speler / trainer en zijn in het bezit / in opleiding van minstens een trainersdiploma.
•
Provinciale / Regionale afdeling: het merendeel van de trainers heeft een opleiding achter de rug.
•
Er worden interne opleidingen en clinics georganiseerd.
•
Trainers kunnen intern evolueren van de éne naar de andere afdeling.
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5. SAMENSTELLING BEGELEIDINGSSTAF
•
Medewerkers
•
Ouders

6. SAMENSTELLING MEDISCHE BEGELEIDING
Clubdokters:
–
Dr. Frank De Winter
–
Dr. Radja De Beer
–
Dr. Michael Saelemans
–
Dr. Riské en Beeldens

- Gildestraat 19, 9150 Kruibeke
- Albert Panisstraat 21a, 9120 Beveren
- Lavendelstraat 62, 9100 Sint-Niklaas
- Klapperstraat 117, 9120 Beveren

- 03/774.14.44
- 0477/94.77.01
- 03/776.23.25
- 03/775.03.19

Kinesisten praktijk:
→ REV.: Recovery center = Klapperstraat 22a, 9120 Beveren & Performance center = Fr. Van Eedenplein 4, 2050Linkeroever
→ Coördinatie kinesisten praktijk: Leen Van Damme - 0472 /65.13.17 of via leen@rev-training.com
–
Permanentie kiné op site Puyenbeke: geen
–
Permanentie kiné op site Freethiel:
 Maandag van 18.30 uur tem 21.00 uur
 Woensdag van 18.30 uur tem 21.00 uur
 Donderdag van 18.30 uur tem 21.00 uur
–
Behandelingen kiné na afspraak.
–
Blessurepreventieve screening na afspraak.
–
Revalidatietraining op veld, op maan –en donderdag te site Freethiel.
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1. VOEDING EN DRANK (deel 1)
Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk, is net dat beetje extra……

Het inventief scouten van talentvolle jeugdspelers en het aanstellen van de juiste begeleidingsstaf vormen hiervoor de basis.
Maar om het maximale uit de spelersgroep te halen dienen diverse randvoorwaarden ook te kloppen.
Goede medische zorg en begeleiding is er een van.
Hoewel aandacht voor voeding in de hedendaagse topsport vanzelfsprekend zou moeten zijn is dit niet het geval.
Van de speler wordt verwacht dat deze zijn voeding ziet als onderdeel van een sportieve leefstijl.
Training, rust en voedings- en persoonlijke verzorging vormen een eenheid waarbij individuele kwaliteiten maximaal kunnen renderen.
De laatste jaren is steeds duidelijker geworden hoe belangrijk de rol van voeding is bij het beoefenen van (top)sport.
In de voetballerij wordt hier steeds meer aandacht aan geschonken.
Het is zaak om de spelers dit al op jonge leeftijd mee te geven want het overgrote deel van de voeding wordt thuis gebruikt.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de speler.
Op zowel het gebied van gezonde en verantwoorde voeding als de persoonlijke verzorging van een speler wordt dit seizoen extra nadruk gelegd door de staf.
Dit mes snijdt aan twee kanten; de speler zal zich minder hoeven aanpassen in de eventuele doorstroom naar het eerste elftal en de speler zal beter kunnen
presteren op het veld en daarbij een lager blessure risico ondervinden.
De voeding dient afgestemd te worden op de belasting.
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2. VOEDING EN DRANK (deel 2)
Algemeen
•
Gebruik goede en ruime basismaaltijden (ontbijt, lunch en avondmaaltijd) en zorg voor regelmaat.
•
Neem de tijd voor een goed en ruim ontbijt en pak daarna even je rust.
•
Drink tijdens de maaltijden zo weinig mogelijk (het neemt de eetlust weg).
•
Drink juist ruim tijdens en direct na de training. Binnen een uur na de wedstrijd of training 1-1 ½ liter vocht (water of sportdrank).
In voorbereiding op een wedstrijd/training (3 dagen voorafgaande)
•
Leg extra nadruk op ruime hoeveelheden bruin brood, rijst, pasta, aardappelen en fruit zodat de voorraden aan de brandstof koolhydraten tijdens de
wedstrijd optimaal zullen zijn.
•
Geef absolute prioriteit aan de drie maaltijdmomenten. Gebruik deze momenten en neem de tijd om rustig te eten.
Tijdens trainingen
•
Drinken tijdens een training is belangrijk om het vochtverlies tijdig aan te vullen.
•
Liever korte momenten van drinken dan eenmaal heel veel.
•
Indien dit niet tijdens de training gebeurt zal dit erna moeten gebeuren waardoor er zoveel gedronken wordt dat in de maag geen plaats meer is voor
een ruime maaltijd die belangrijk is om het verbruik aan koolhydraten en andere belangrijke voedingsstoffen weer aan te vullen.
Na de wedstrijd/training
•
Voor verder herstel is het raadzaam dat later, tussen 1 en 2 uur na de wedstrijd / training, weer koolhydraatrijk gegeten wordt.
•
Direct na de wedstrijd / training is het eten van bijvoorbeeld een banaan een must.
Het verbruik aan koolhydraten tijdens de wedstrijd moet binnen twee uur voor het belangrijkste deel weer worden opgebouwd.
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2. ONGEVALLEN & ONGEVALLENVERZEKERING (deel 1)
Elke aangesloten speler is vanaf de leeftijd van 5 jaar verzekerd voor de wedstrijden en trainingen ingericht of georganiseerd door de club van aansluiting.
In geval van een ongeval dient de onderstaande procedure zonder fout nageleefd te worden.
Voor elke ongeval-aangifte worden door de K.B.V.B. dossierkosten aangerekend.
De K.B.V.B. betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettige barema’s.

Alle eventuele supplementen boven dit barema zijn niet ten laste van de club.
Alle inlichtingen m.b.t. de officiële barema’s kunnen bij het ziekenfonds bekomen worden.
Een eventuele bijkomende verzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden.
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2. ONGEVALLEN & ONGEVALLENVERZEKERING (deel 2)
Aangifte van een ongeval
U RAAKT GEKWETST TIJDENS EEN WEDSTRIJD OF TRAINING
1. Verwittig zo spoedig mogelijk de clubsecretaris
2. Vraag een formulier AANGIFTE VAN ONGEVAL, aan uw afgevaardigde.( Of via http://jeugd.waasland-beveren.be/informatie/sportongeval/)
3. Laat dit formulier invullen door de dokter. ( voorkant )
4. Aan de achterkant in te vullen door het schachtoffer zelf, DATUM EN UUR ONGEVAL, tijdens wedstrijd of training, op welk speelveld, omstandigheden
van het ongeval.
5. Bezorg deze formulieren aan de clubsecretaris binnen de 48 uur of breng het formulier binnen op het jeugdsecretariaat te Puyenbeke of Freethiel t.a.v.
André Opgenhaffen.
Opgelet:
–
–
–

Indien er kinesitherapie vereist is, dient dit door de dokter vermeld te worden op het ongevallenformulier.
Om kinesitherapie te kunnen terugtrekken moet men minstens 15 dagen inactief zijn.
Het aantal kine-beurten is beperkt tot 60 per ongeval.

TIJDENS HET GENEZINGSPROCES
1. U betaalt alle rekeningen van de dokter, apotheker, kine.
2. 10 dagen na het indienen van het ongeval ontvangt de clubsecretaris een ontvangstbewijs van de voetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te
hebben ontvangen.
3. De clubsecretaris bezorgt U het formulier dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.
4. Moeten er meer kine-beurten worden gevolgd dan opgegeven bij aangifte, dan moet U een doktersattest bezorgen bij de clubsecretaris.

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE JEUGDOPLEIDING
2. ONGEVALLEN & ONGEVALLENVERZEKERING (deel 3)
Aangifte van een ongeval
U BENT HERSTELD
1. U laat de dokter het afschrijvingsformulier invullen.
2. U gaat met alle rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging naar de mutualiteit en vraag daar een volledig uittreksel van de rekening.
3. Indien U kine hebt gevolgd vraagt U een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.
4. Bezorg alle vorige documenten volgens punt 4 bij “Aangifte ongeval” + rekeningnummer van de ouders
5. Na enige tijd wordt U verwittigd en wordt het door de bond verschuldigd bedrag overgemaakt via de rekening.
AANDACHT
Het hervatten van trainingen of wedstrijden betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier.
Nadien gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering
De clubverzekering werkt met RIZIV-tarieven.
Al wat door de mutualiteit niet erkend wordt, komt uiteraard niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering.
Bij elke ongevalsaangifte is er een vrijstelling van € 9,30
Kwetsuren opgelopen buiten de voetbalmanifestatie komen uiteraard niet in aanmerking voor een tussenkomst van de verzekering.
Hebt U nog vragen? Stel ze dan aan onze gerechtigd-correspondent:
André Opgenhaffen
0476/91.34.90
Kallohoekstraat 56, 9100 Sint-Niklaas
Andre.opgenhaffen@waasland-beveren.be
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3. KALENDER EN RANGSCHIKKING
Op de website van de KBVB kan je de competitiekalenders van alle jeugdploegen (behalve de nationale onderbouw) terug vinden.

Hoe ga je te werk?
•
Geef in op je browser: www.footbell.com
–
Klik ‘nederlands’
–
Klik ’competities’
–
Klik ‘kampioenschappen’
–
Vul dan stamnummer “4068 “ in en druk ’opzoeken’
–
Kies de gewenste ploeg en data en druk ‘bekijken’
•

Of zie op website http://www.socceronline.be/pub/calendar/index.aspx?c=04068 en klik op de respectievelijke ploeg voor de kalender.
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4. INFORMATIE OVER AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
Kan je terugvinden:
–
Op teletekst van ÉÉN: pagina 598
–
Op teletekst van VTM: pagina 319
–
Op de website van de K.B.V.B. : www.footbel.com onder de rubriek “afgelastingen”
–
Via telefoon 0900/00081
–
Op onze website http://jeugd.waasland-beveren.be
–
Of zie op website http://www.socceronline.be/pub/calendar/index.aspx?c=04068 en klik op de respectievelijke ploeg.
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5. INFORMATIE OVER AFGELASTINGEN TRAININGEN
•

Zie website: http://jeugd.waasland-beveren.be

•

Of zie op website http://www.socceronline.be/pub/calendar/index.aspx?c=04068 en klik op de respectievelijke ploeg.
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6. BUSVERPLAATSINGEN VOOR DE Nationale JEUGD
•

Busverplaatsingen van de jeugd site Puyenbeke zullen tijdens het seizoen 2015-2016 plaatsvinden vanaf de parking aan de WATERMOLENSTRAAT
(ingang stadion).
→ U kan uw auto vooraan op de parking parkeren, en daarna met de spelersbus meerijden indien mogelijk.

•

Busverplaatsingen van de jeugd site Freethiel zullen tijdens het seizoen 2015-2016 plaatsvinden vanaf de parking aan TER VESTEN (Graevendreef),
achter de politie en brandweer.
→ U kan uw auto op de parking parkeren, en daarna met de spelersbus meerijden indien mogelijk.

De busverplaatsingen staan op de website onder (zie hiervoor bij Jeugd /INFO /busverplaatsingen).
Het bedrag om mee te rijden met de bus bedraagt € 5 en onder de 12 jaar €3.
Dit zal door de busverantwoordelijke opgehaald worden bij het vertrek van de bussen .
Alle jeugdspelers zijn verplicht om mee te rijden met de bus !!!

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE JEUGDOPLEIDING
7. SPELERSRAAD
Zoals de scholen een leerlingenraad hebben, heeft onze club Waasland-Beveren een spelersraad.

•

In deze raad worden spelers opgenomen/uitgenodigd vanaf U12 tot en met U17 (uit zowel de nationale, provinciale als gewestelijke reeksen).

•

De leden komen een drietal keer per jaar samen om de problemen en verzuchtingen aan te kaarten bij onze verantwoordelijke Peter Konrad en zoeken
samen met onze verantwoordelijke en jeugdbestuur naar een oplossing.

Contactgegevens Peter Konrad: 0495/27-29-57
peter.konrad@waasland-beveren.be
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8. EVENEMENTEN KALENDER
Datums van de evenementen zullen medegedeeld worden op de jeugdwebsite.

Zie website: http://jeugd.waasland-beveren.be

9. JEUGDABONNEMENT
Dit jaar hebben alle ouders 2 abonnementen gekregen om naar de “jeugd” wedstrijden te komen kijken.
Wie niet beschikt over zo’n kaart zal 5,00 € moeten betalen per wedstrijd voor Elite en 3€ voor Provinciaal voetbal (regionaal voetbal is gratis inkom).

ORGANIGRAMMEN VAN DE JEUGDOPLEIDING
1. JEUGDBESTUUR
Functie

Naam

E-mail adres

Jeugdvoorzitter

Sven Van Hove

sven.vanhove@waasland-beveren.be

Ondervoorzitter Jeugd

Peter Deckers

peter.deckers@waasland-beveren.be

Jeugdmanager - PR - Penningmeester

Gerry Liessens

gerry.liessens@waasland-beveren.be

Jeugdsecretaris - Jeugdverantwoordelijke site Puyenbeke

Jean-Pierre Van Campfort

jeanpierre.vancampfort@waasland-beveren.be

Jeugdverantwoordelijke site Freethiel

Rudi Leys

rudi.leys@waasland-beveren.be

Inschrijvingen - Jeugdwebsite - Socceronline - SoccerLab

Kris Wuytack

kris.wuytack@waasland-beveren.be

Secretariaat - Tickets 1e ploeg - Evenementen

Christ’l Van Cauteren

christl.vancauteren@waasland-beveren.be

Katrien Eelen

katrien.eelen@waasland-beveren.be

Afgevaardigden - Oplopen spelers - Busvervoer

Pascal Verbeke

pascal.verbeke@waasland-beveren.be

Spelersraad - Sportkampen

Peter Konrad

peter.konrad@waasland-beveren.be

Evenementen - Jeugdwebsite

Andy Saey

andy.saey@waasland-beveren.be
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2. JEUGDVERANTWOORDELIJKEN
Functie

Naam

E-mail adres

Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding
Jean-Jacques De Malsche

jeanjacques.demalsche@waasland-beveren.be

Coördinator Nationale Bovenbouw
Coördinator keepers site Freethiel & Puyenbeke

Drik Schroyens

dirk.schroyens@waasland-beveren.be

Coördinator Nationale Middenbouw

Nicola Van Nuffel

nicola.van.nuffel@waasland-beveren.be

Coördinator Nationale Onderbouw

Walter Engels

walter.engels@waasland-beveren.be

Danny Boone

danny.boone@waasland-beveren.be

Coördinator Regionale & Provinciale
Midden & Bovenbouw site Puyenbeke
Coördinator Regionale & Provinciale
Willy Verheyen

willy.verheyen@waasland-beveren.be

Onderbouw & voetbalschool site Puyenbeke
Coördinator Regionale & Provinciale

Walter Engels

walter.engels@waasland-beveren.be

Onderbouw & voetbalschool site Freethiel

Pascal De Raedemaeker

pascal,deraedemaeker@waasland-beveren.be
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4. KEEPERTRAINERS
Functie

Naam

E-mail adres

Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding

Jean-Jacques De Malsche

jeanjacques.demalsche@waasland-beveren.be

Coördinator keepers site Freethiel & Puyenbeke

Drik Schroyens

dirk.schroyens@waasland-beveren.be

Keeperstrainer

Willy Smolders
Nationale U17 tem beloften
Keeperstrainer
Drik Schroyens
Nationale U14 tem U16
Keeperstrainer

Nationale U9 tem U13
Keeperstrainer site Puyenbeke

Glenn De Jonghe

Mike Royers
Damien D'hollander

Regionaal & Provinciaal vanaf U9
Keeperstrainer site Puyenbeke

Damien D'hollander
Regionaal & Provinciaal vanaf U9
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5. TRAINERS – SPECIFIEK BOVENBOUW
Functie

Naam

E-mail adres

Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding
Jean-Jacques De Malsche
Coördinator Nationale Bovenbouw
Nationale Bovenbouw - Linie trainer verdedigers

Walter Engels

Nationale Bovenbouw - Linie trainer middenvelders

Sacha Lopicic

Nationale Bovenbouw - Linie trainer aanvallers

Heinz Schönberger

Nationale Bovenbouw - Physical coach

Wim Keisers

Nationale Bovenbouw - Videoanalyse

Johan Verelst

jeanjacques.demalsche@waasland-beveren.be
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5. TRAINERS – SPECIFIEK MIDDENBOUW
Functie

Naam

E-mail adres

Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding

Jean-Jacques De Malsche

jeanjacques.demalsche@waasland-beveren.be

Coördinator Nationale Middenbouw

Nicola Van Nuffel

nicola.van.nuffel@waasland-beveren.be

Nationale Middenbouw - Technische trainer

Stijn Boons

Nationale Middenbouw - Technische trainer

Stefan Van Landeghem

Nationale Middenbouw - Technische trainer

Jo Van Severen

Nationale Middenbouw - Technische trainer

Stefaan Van Herp

Nationale Middenbouw - Technische trainer

David Van Hoyweghen

Nationale Middenbouw - Looptrainer

Pascal Schelfout

Nationale Middenbouw – Looptrainer

Jeroen Rogiers

Nationale Middenbouw – Videoanalyse

Johan Verelst
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5. TRAINERS – SPECIFIEK ONDERBOUW
Functie

Naam

E-mail adres

Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding

Jean-Jacques De Malsche

jeanjacques.demalsche@waasland-beveren.be

Coördinator Nationale Onderbouw

Walter Engels

walter.engels@waasland-beveren.be

Nationale Onderbouw - Technische trainer

Pascal De Raedemaeker

pascal,deraedemaeker@waasland-beveren.be

Nationale Onderbouw - Looptrainer

Jeroen Rogiers
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6. SCOUTINGSTEAM
Functie

Naam

E-mail adres

Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding

Jean-Jacques De Malsche

jeanjacques.demalsche@waasland-beveren.be

Hoofd verantwoordelijke scouting
Scout doelmannen
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout
Scout

Eddy Roelandt
Rene Cool
Pascal Merckx
Nico De Vriendt
Maiorano Raffaele
Engels Bert
Luc & Joris Nichels
Jurgen Apers
Rudi Smet
Achraf El Moukhtari
Jurgen Van De Bossche
Ruben Pieters
Johan knolleberg
Kristof Smet
David Polfliet
Michiel Holtappels
Jan Selleslags
Faissal Gharafi

eddy.roelandt@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
scouting@waasland-beveren.be
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