
KV Eendracht Aalter 
Jeugdwerking 

Startdag 2016-2017 



KV Eendracht Aalter, 
waar jeugd een kans krijgt! 



“Ieder kind verdient een goede 
opleiding, daarom willen wij 

die geven!” 



Kwaliteitsaudit jeugdwerking 

De jeugdopleiding van KV Eendracht Aalter werd bekroond met een 
 

2 sterren kwaliteitslabel.   



Welkom op onze startdag 2016-2017 

1.  Jeugdbestuur 
2.  Voorstelling ploegen en trainers 
3.  Kernwaarden 
4.  Missie – visie jeugdopleiding 
5.  Dagelijkse werking 
6.  Communicatie  
7.  Evenementen 
8.  Opleidingsvergoeding - kledij 
 



Jeugdbestuur – organisatie/administratie 

Organisatie 

André Morthier 
Jeugdvoorzitter 

Rony Plovie 
Ondervoorzitter 

Tony Watteny 
Events 

Willem Van Nevel 
Events 

Steven Van 
Belleghem 

Afgevaardigen 

Stijn De Witte  
Lid 

Administratie 

Tom Taghon 
Secretaris 

Rudi Taildeman 
GC KBVB 

Website   
 

Sociale media 
 



Jeugdbestuur - sportief 

Sportief 

Jurgen Hallaert  
JC Onderbouw 

Geert Verheye 
 JC Bovenbouw 

Franky 
Wittevrongel 
Tornooien 

Bert Delaere 
Scoutingscel 

Rudy Morthier 
Scheidsrechters 



Jeugdcoördinator onderbouw (U6-U13) 

Jurgen Hallaert 
 
jurgen.hallaert-verheye@telenet.be 
0477 63 27 43 



Voorstelling ploegen: U6 

Andreas Schepens Leander Hallaert Maarten Van Eeckhoute 

Trainingen: woensdag om 17u45 
Wedstrijden: zaterdag om 10u 
 
Eerste training: woensdag 3 augustus 



Voorstelling ploegen: U7 

Bart Decaluwe Bart Verstegen 

Trainingen: woensdag om 17u30 
Wedstrijden: zaterdag (1 ploeg) en zondag (1 ploeg) om 10u  
 
Eerste training: woensdag 3 augustus 



Voorstelling ploegen: U8 

Marijn Delaere Tom De Meyer 

Trainingen: dinsdag en donderdag om 17u30 
Wedstrijden: zaterdag om 13u 
 
Eerste training: dinsdag 2 augustus 



Voorstelling ploegen: U9 

Wim De Baere Kristof De Baere Artuur Verstegen 

Trainingen: dinsdag en donderdag om 18u15 
Wedstrijden: zaterdag om 13u (provinciaal) – zondag om 10u (gewestelijk) 
 
Eerste training: dinsdag 2 augustus 



Specifieke trainers U6 – U9 

Marc Claeys 
Doelmannen 

Artuur Verstegen 
Multimove 

Jan Cappan 
Multimove 



Jeugdcoördinator onderbouw (U6-U13) 

Jurgen Hallaert 
 
jurgen.hallaert-verheye@telenet.be 
0477 63 27 43 



Voorstelling ploegen: U10 

Nicolas Catry Jan Cappan  

Trainingen: maandag en woensdag 17u30 
Wedstrijden: zaterdag om 15u (provinciaal) – zaterdag om 10u (gewestelijk) 
 
Eerste training: maandag 1 augustus 



Voorstelling ploegen: U11 

Chantal Martlé Paul Vandesteene 

Trainingen: dinsdag en donderdag om 17u45 
Wedstrijden: zaterdag om 13u (provinciaal) – zaterdag om 10u (gewestelijk) 
 
Eerste training: maandag 25 juli en maandag 1 augustus 



Voorstelling ploegen: U12 

Kenneth Vandesteene Kurt Neirynck 

Trainingen: maandag en woensdag om 18u15 
Wedstrijden: zaterdag om 15u (provinciaal) – zaterdag om 13u (gewestelijk) 
 
Eerste training: maandag 25 juli 



Voorstelling ploegen: U13 

Jurgen Hallaert Sandy De Sutter Pascal Schelstraete 

Trainingen: maandag en woensdag om 18u15 
Wedstrijden: zaterdag om 15u (provinciaal) – zaterdag om 15u (gewestelijk) 
 
Eerste training: maandag 1 augustus 



Voorstelling ploegen: U13 

Stijn De Witte 
Hulptrainer U13 

Gerd Van Belleghem 
Vervangtrainer U13 



Specifieke trainers U10-U13 

Marc Claeys 
Doelmannen 

Kristof Seys 
Doelmannen 

Geert Verheye 
Visietrainer U13 



Jeugcoördinator bovenbouw (U15-beloften) 

Geert Verheye 
 
geert.verheye1@telenet.be 
0476 32 30 60 



Voorstelling ploegen: U15 

Bart Van Waes Gianni De Rudder 

Trainingen: maandag en woensdag om 18u45 
Wedstrijden: zondag om 10u (provinciaal) – zaterdag om 10u (gewestelijk) 
 
Eerste training: zondag 24 juli 



Voorstelling ploegen: U17 

Roeland Sucaet Bert Delaere 

Trainingen: maandag en woensdag om 19u45 + extra training op vrijdag 
Wedstrijden: zondag om 10u (provinciaal) – zaterdag om 10u (gewestelijk) 
 
Eerste training: maandag 25 juli 



Voorstelling ploegen: U21 - beloften 

Stijn Dhondt (U21) Olivier Van Damme (Beloften) 

Trainingen: dinsdag en donderdag om 19u30 
Wedstrijden: vrijdag om 19u30 (U21) – vrijdag om 20u (beloften) 
 
Eerste training: woensdag 20 juli 



Specifieke trainers bovenbouw 

Kristof Seys 
Doelmannen 

Geert Verheye 
Talentengroepen – LTPD  
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 Positief 
 

  Respect en beleefdheid 
 

   Ok 
 

    Fair-play 
 

     Sfeer 



 
 
 
 
 

Algemene huisregels voor spelers, trainers, 
medewerkers, ouders en supporters! 

SAMEN onderweg naar één gemeenschappelijk doel: 
 

Voetbal-PROFS worden 
 
Op provinciaal niveau houdt dit in 
-  Algemene basistechnieken bijbrengen 
-  Spelers opleiden en vormen vanuit 1 duidelijke 

sportieve visie 
-  Spelers klaarstomen voor het eerste elftal: de jeugd 

is onze toekomst ! 
 



HIGH 5 OUDER 

Bedankt! 
Om de trainer te laten coachen, 

de scheidsrechter te laten leiden, 
en ons te laten spelen! 
Dat verdient een High5 



Aandachtspunten voor de ouders  

�  Hier voetballen kinderen 
�  Het is slechts een spel 
�  De coaches zijn vrijwilligers & doen hun uiterste 

best, net zoals de spelers. 
�  De scheidsrechters zijn ook maar mensen. 
 

Dit is niet het WK voetbal! 
RESPECT & FAIR-PLAY 



Afspraken ouders 



KIND STAAT CENTRAAL 

� ZELF -  ontdekking 

� ZELF -  ontwikkeling 

� ZELF -  evaluatie 

� ZELF -  kritiek 

� ZELF -  respect 



Missie jeugdopleiding 

KV Eendracht Aalter wil ALLE JEUGDSPELERS volgens hun 
mogelijkheden OPLEIDEN en BEGELEIDEN in het voetbalspel, 

waarbij ze zich als INDIVIDU kunnen ontwikkelen in 
TEAMVERBAND en er heel wat PLEZIER kunnen aan beleven. 

 
Dit dient te gebeuren op een pedagogisch verantwoorde wijze en in 
een kindvriendelijke omgeving. MORELE en SOCIALE WAARDEN 

zijn de hoekstenen (beleefdheid, FAIRPLAY …) 
 

Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk jeugdspelers 
te kunnen laten doorstromen naar het eerste elftal. 



Werking op trainingen 



Visie jeugdopleiding 

Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen 
eerste elftal, door het aanbieden van een optimale 
begeleiding waarin doorstroming centraal staat en 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de 

totale ontwikkeling en opvoeding van de jeugdspelers. 



Kernwaarden jeugdopleiding 

 
Accenten jeugdopleiding: 
-  Opleiding 
-  Beleving 
-  Discipline 
-  Sportiviteit, fairplay, respect 
-  Positieve ingesteldheid 
-  Opvoeding 



Visie 

�  Gewestelijke ploegen met niveaucode 
�  Provinciale ploegen met niveaucode 
�  Talententeams – spelen tegen nationale ploegen 



Investeren in jeugd = investeren in trainers 

�  Gediplomeerde trainers dit seizoen 
¡  1 Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding 
¡  2 UEFA A  
¡  1 UEFA A Youth 
¡  4 UEFA B  
¡  5 Getuigschrift B 
¡  4 Getuigschrift C 
¡  2 keepertrainers 
¡  1 mental coach 
¡  1 LTPD-trainer 
¡  3 talentscouts 



Samenwerking met Club Brugge KV 

�  Samenwerking met Club Brugge KV 
�  Jong KVE 

¡  Spelers van U15-U17 
¡  Trainers overleggen over de samenstelling van de kern 
¡  Talenten Trophy op 11 november op Jan Breydel 
¡  Extra wedsrijden door het jaar tegen KVK Westhoek, KMSK 

Deinze, SK Maldegem, Sparta Petegem, KFC Izegem, KM 
Torhout 1992 

�  Talentengroepen U9-U10 en U12-U13 



Beter worden = extra trainen 

�  U15 en U17 provinciaal + jong KVE 
�  Één extra training op vrijdag 
�  Visietraining 



Volume lopen in de bovenbouw 

�  U15-U17-U21 
�  30 minuten voor de start van de training = 30 

minuten lopen 
�  Volume lopen volgens opgelegde tijden  
�  Voor elke speler verplicht, 2x in de week op de piste, 

finse piste of het veld.  



Doorschuiven van spelers 

�  Doorgeschoven in functie van plaatsen 
�  Onderling overleg met trainers – coördinator – 

speler 
 



U13 vanaf de winterstop 

�  Voorbereiding op 11 tegen 11 
�  2x per maand extra training of oefenwedstrijd 
 



Decision making 
•  Juiste keuzes leren maken 
•  Handelingssnelheid  

Techniektraining 
•  Niveaugroepen  
•  Aanleer, verfijnen en combineren basistechnieken 





Gezondheid 

Hart 

Rust 
Tanden 

Voeding 



Hoe zullen wij voetballen ? 

�  5/5: Ik en de bal, techniek! 
 
�  8/8: Aanleren en ontwikkeling van de Basics (KBVB) 
 
�  11/11: Aanleren TeamTactics (KBVB) 
 
�  Postformatie: Volmaken en opleiden voor het 

aantreden tot het eerste elftal. 



Communicatie 

�  Identiteitskaarten 
¡  Vanaf 12 jaar: officiële identiteitskaart  
¡  Onder 12 jaar: Kids ID 

�  Afgelastingen 
¡  Wedstrijden: www.kbvb.be of www.kveaalter.be 
¡  Trainingen: www.kveaalter.be (rode of groene vlag) of via de 

ploegtrainer. 



Communicatie 

�  Website 
¡  Nuttige info over de jeugdopleiding (missie, visie, plan…) 
¡  Ongevalaangifte en info bij ongeval 
¡  Adressen tegenstanders 
¡  Laatste nieuwsberichten 

�  Facebook ‘KV Eendracht Aalter’ 
¡  Laatste nieuwtjes 
¡  Uitslagen wedstrijden en tornooien 
¡  Foto’s spelers, verjaardagen … 



Communicatie 

�  Sociale media 
¡  Het gebruik van Facebook en andere sociale media zijn 

aangenaam om zaken te posten en uw ploeg aan te moedigen. 
Kritiek op de sportieve leiding, beslissingen, medespelers … 
dienen echter bij de sportief of administratief 
verantwoordelijke te gebeuren. 



Evenementen 

�  Augustus 
¡  Dribbelfestival U6-U7: 14 augustus 
¡  Halfoogsttornooi U12-U21: 12-13-14 augustus 
¡  Familiedag: 27 augustus 

�  Oktober 
¡  2de voetbalquiz 

�  November 
¡  Eetfestijn 

�  December 
¡  Sinterklaasfeest  
¡  Indoortornooi 



Evenementen 

�  Februari 
¡  Brunch en aperitiefconcert 

�  Maart-april 
¡  Duiveltjesdagen  

�  April 
¡  Einde seizoensactiviteit 
 

�  Supporterslunches 
¡  Oktober 
¡  Februari 
¡  April 
 



Ongeval, wat nu? 

�  Info bij een ongeval 
¡  www.kveaalter.be > jeugdopleiding > nuttige info > 

ongevalinfo 

�  Ongevalaangifte 
¡  www.kveaalter.be > jeugdopleiding > downloads > 

ongevalaangifte 
¡  Binnen de 5 dagen na het ongeval binnen brengen bij 

de JC of GC 

�  Terugbetaling ziekenfonds 
¡  www.kveaalter.be > jeugdopleiding > downloads > kies het 

ziekenfonds > invullen en afgeven aan André Morthier 



Opleidingsvergoeding 

 
-  U6 – U7: € 145  

-  Mogelijkheid voor een 2de training (voetbal of multimove): €60 
per seizoen extra 

-  U8 – U11: € 220 

-  Vanaf U12: € 255 



Opleidingsvergoeding 

�  Goede opleiding op uw niveau (door Foot Pass 
erkende 2 sterren club) 

�  2 à 3 trainingen per week (U6 1 training) door 
gediplomeerde trainers 

�  1 wedstrijd per week 
�  Deelname aan tornooien 
�  Training, wedstrijdbroek en –kousen 
�  Club training als uitgangskledij op wedstrijddagen 
�  Drankbonnetje na elke wedstrijd 



Opleidingsvergoeding 

�  Verplaatsingen per auto (carpooling) 
�  Verzekering, bondstaksen… bij KBVB 
�  2 waardebonnen van elk € 10, te gebruiken bij 

eetfestijnen jeugd en supporterslunch eerste ploeg 
�  Gebruik accommodatie (water, elektriciteit, …) 
�  Mogelijkheid tot aankoop 2 jeugdabonnementen 

competitiewedstrijden 1ste ploeg aan 30€ (enkel 
voor ouders) 



Aankoop extra kledij 

Via de clubshop kan er extra kledij bijgekocht worden, 
met een korting van +/- 25 % op de winkelprijs. 
Bestellingen kunnen doorgegeven worden op het 
secretariaat op woensdagen van 19:00 tot 20:00, dit 
gedurende het ganse seizoen. 



Hulp gezocht! 

�  Losse medewerkers gezocht voor in de kantine. 
�  Beurtregeling per ploeg voor het verkoop van 

hotdogs en croques monsieurs. 



Sponsoring 

Ben je zelfstandig of ken je iemand die onze 
jeugdwerking een financieel duwtje in de rug wil 

steken ? 
 

U zou er onze jeugdspelertjes alvast een groot plezier 
mee doen ! 

 
Sponsormogelijkheden: sponsorbordje in de 

jeugdhoek, wedstrijdbal, uitrusting, …..  





EK Dorp Aalter 

1/8ste finale EURO 2016  
 

Zondag 26 juni 2016 om 21u 
Hongarije – België  

 
LIVE IN HET EK DORP aan het gemeentehuis 

OPEN VANAF 18u (Duitsland – Slowakije + Happy hour) 

 
T.V.V. PEETJES DROOM 



Alles nog eens opnieuw bekijken? 

�  Huishoudelijk reglement 
�  Visie en missie van de club 
�  Volledige technische staf en jeugdbestuur 
�  Trainings- en wedstrijdschema 
�  Voorbereidingsschema 
�  Contactgegevens JC 
 
Ga naar www.kveaalter.be > clubinfo of jeugdopleiding 



 

 
KVE, one team, one family ! 

 
Inzet wint van talent, als talent zich niet inzet… 

 



 

BEDANKT VOOR 
JULLIE AANDACHT! 


