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VISIE VAN DE CLUB
KON. VLIMMEREN SPORT VZW IS EEN SPELERSGERICHTE VERENIGING, D.W.Z.:
-

Alles wordt in het werk gesteld om onze jeugdspelers op te leiden tot volwaardige
voetballers.

-

Dit geldt zowel voor de getalenteerde als de minder getalenteerde spelers (een ploeg
bestaat uit minstens 11 spelers, iedereen die zich inzet om een betere voetballer te worden
is nodig).

-

Doelstellingen aanreiken voor elke speler (1ste elftal of reserven en op latere leeftijd bij de
veteranen).

-

Opleiding en doelstellingen zijn afhankelijk van niveau jeugd, financiën, kwaliteit
begeleiding, omkadering……

-

Conclusie:
Iedere speler van de club kan zich identificeren met de club omdat deze:
 Garant staat voor een persoonlijke opvang van de speler
 Spelers kansen biedt om zich te ontplooien op sportief en sociaal vlak
 Spelers kansen biedt in hun 1ste elftal (eventueel op een lager niveau)
 Op een correcte manier handelt tegenover iedereen die met voetbal te
maken heeft (zowel binnen als buiten de club).
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INDELING EN WERKING
-

-

Voor een optimale werking maken we een onderscheid tussen bovenbouw en onderbouw:


Bovenbouw:
 1ste elftal, B-kern (Provinciale reserven) = prestatiegerichte bovenbouw
 Gewestelijke A en B-reserven, veteranen = recreatief gerichte bovenbouw



Onderbouw:
 U17, U15, U13, U11, U9, U8, U7, U6 (debutantjes)

Vlimmeren Sport tracht door een open beleid en correcte communicatie een goede
samenwerking te bekomen binnen alle geledingen van de club. Een positieve wisselwerking
tussen deze onderdelen bevordert een vlotte organisatie. Deze wisselwerkingen zijn:




Clubbestuur – Bovenbouw


Clubbestuur
staat garant voor de goede werking van de club en de
verstandhouding tussen bovenbouw en onderbouw
probeert de club te laten voetballen op een zo hoog mogelijk niveau
met inbreng van eigen jeugdspelers



Bovenbouw
dient als voorbeeld voor de jeugdspelers en de rest van de club.
Zij zijn het uithangbord van de club
De trainers van de bovenbouw zorgen mee voor de doorstroming
van de eigen jeugdspelers

Clubbestuur – Onderbouw


Clubbestuur
zorgt voor een goede verstandhouding tussen club en jeugdwerking
Motiverend werken naar jeugd door opvolging en aanbieding van
begeleiding en het aanbieden van speelkansen op ieders niveau
Bepaalt de doelstellingen van de club
Zorgt voor ondersteuning en stimulatie van hun trainers en
medewerkers (materiaal, accommodatie en opleiding)
Stimuleert de vrijwilligers (geen club zonder vrijwilligers!)
Laat visie weten aan ouders



Onderbouw (trainers, spelers, vrijwilligers en ouders)
Zetten zich in om de doelstellingen en het beleid van de club waar te
maken
Zetten zich positief in t.o.v. de club en elkaar
Zijn er zich van bewust dat iedereen verschillend is (naar
jeugdspelers toe is dit zeker belangrijk)
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Hebben respect voor iedereen die zich inzet voor het voetbal
(medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, supporters en
medewerkers)
Hebben respect voor materiaal en accommodatie, ook voor het eigen
materiaal
Iedereen probeert het goede voorbeeld te geven en SAMEN te
werken
Moeten beseffen dat het de bedoeling is om jongeren op te leiden tot
voetballers, we zijn een voetbalclub, geen kinderopvang
Handel correct bij een eventueel meningsverschil, praat dit uit met
de rechtstreeks betrokkenen en niet achter elkaars rug. Als je er
samen niet uitgeraakt, richt U dan tot de juiste contactpersoon (Bijv.
ouder heeft probleem met trainer: eerst richten tot trainer, daarna
eventueel jeugdverantwoordelijke contacteren om te bemiddelen)
-

Voetbal is FUN (niet enkel voor de kleinsten)

-

Niemand staat in het middelpunt, iedereen is onderdeel van het geheel

-

Doelstellingen zullen/kunnen aangepast worden als deze niet haalbaar blijken te zijn
(na overleg met de verschillende partijen)

-

Wees positief in uw communicatie en durf leren van anderen
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ALGEMENE GEDRAGSREGELS VLIMMEREN SPORT
-

Respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen de club

-

De club en haar leden gedragen zich steeds als een goede gastheer

-

Geweld, discriminatie, pesten en vandalisme worden afgekeurd

-

Heb respect voor iemand anders zijn eigendom en wees aansprakelijk voor de door jou
aangerichte schade

-

Pleeg geen diefstal

-

Heb respect voor de club en de accommodatie

-

Spreek anderen aan op ongewenst gedrag

-

Roken is verboden

-

Wees stipt en kom de gemaakte afspraken na

-

Kom steeds in trainingskledij van Vlimmeren Sport naar wedstrijden en tornooien

-

Het is de ploegen niet toegestaan om gesponsorde kledij te dragen waarvoor geen
akkoord is tussen de sponsor en het clubbestuur

-

Toon respect voor de scheidsrechter en respecteer zijn beslissingen

-

Ken de regels en afspraken van het voetbal

-

Gedraag je sportief op en naast het veld


Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren



Feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen



Spelers geven de scheidsrechter steeds een hand na het laatste fluitsignaal



Scheld niet op medespelers, supporters

-

Gedraag je als een voorbeeld voor de anderen

-

Maak afspraken over hoe ongewenst gedrag kan worden voorkomen

-

Straf zo nodig op gepaste wijze

-

Moedig anderen positief aan en stimuleer ze

-

Help mee waar nodig

-

Zorg mee voor een veilige sportomgeving
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RICHTLIJNEN NAAR DE JEUGDTRAINERS TOE
-

De leeftijd van 7-13 jaar = GOUDEN LEEFTIJD, de ideale leeftijd om alle motorische
vaardigheden te ontwikkelen.

-

Het FUN ELEMENT is bij elke fase belangrijk, zonder hierin te overdrijven.

-

Geef de spelers de mogelijkheid om zichzelf iets aan te leren, spontaan leren uit mislukking.

-

Doelstellingen dienen vaak aangeleerd te worden in verschillende fases: korte pass naar
speler= korte pas over de grondkorte pass in de voetkorte pass naar juiste voetpass
met hoofd….

-

Datgene dat wordt aangeleerd op de trainingen kan pas doeltreffend zijn in een wedstrijd
als er een zo groot mogelijke overeenkomst is tussen de twee. Train zoveel mogelijk d.m.v.
wedstrijdvormen want deze leunen het dichtst aan bij een echte wedstrijd.

-

Doelstellingen moeten een rode draad vormen doorheen de opleiding, herhalen leidt tot een
vlot uivoeren van een beweging, actie en uiteindelijk de wedstrijd.

-

Werk stap voor stap, elke stap die je neemt is afhankelijk van de groep die voor je staat.

-

Bovenstaande punten zijn vooral van toepassing bij de jongsten, wanneer we hier ons werk
niet goed doen zal het op latere leeftijd moeilijker worden om fouten af te leren (passing,
balcontrole, bewegen in functie van..).

-

Vanaf de miniemen is het de bedoeling dat ze de basis onder de knie hebben. Het is de
bedoeling dat we de basis onderhouden en deze leren te gebruiken in een wedstrijd om zo
tot een goed samenspel te komen en leren om als team naar een resultaat toe te werken.
Een bal naar voor trappen kan iedereen, maar is in 90% van de gevallen balverlies. Een bal
gericht voorwaarts rondspelen is moeilijker, maar mooier om naar te kijken en je bent baas
over bal en wedstrijd.

-

Gebruik je gezond verstand
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
ALGEMEEN
Nr. accommodatie Vlimmeren Sport

03/312 41 15

Terreinverzorger - Jan Willems

0498/41 14 72

Terreinverzorger - Ludwig Van Steenbergen

0498/35 09 25

BESTUUR
Penningmeester - Stef Nuyts

0475/74 32 59

Secretaris - Erik Van Eersel

0473/ 93 96 29

SPORTIEVE CEL JEUGD
Voorzitter Sportieve Cel Jeugd - Frans Van Roy

0474/44 88 83

Lid Sportieve Cel Jeugd - Wouter Peeraer

0477/69 49 15

Lid Sportieve Cel Jeugd – Erwin Tackx

0473/84 01 36

WEBSITES
Website club

www.vlimmerensport.be

Website KBVB

www.footbel.be
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