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INFORMATIEBROCHURE 
TIELT-WINGE 3000 

 
JEUGDOPLEIDINGEN 

EN EERSTE ELFTALLEN 
 

SEIZOEN 2015-2016 
 
 

1.Inleiding 
 

Beste TW3000-jeugdspeler, 
Beste trainers , afgevaardigden, 
Beste ouders, 
 
Met deze “ TW3000- MAP” willen we U alle nodige en nuttige inlichtingen verschaffen aangaande de 
jeugdwerking van TW3000. 
Naast deze bundel is alle relevante info terug te vinden op onze website: www.tw3000.be   
 
Wij vragen u deze brochure goed te bewaren omdat hij heel wat nuttige en praktische informatie bevat. 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan iedereen steeds terecht bij het bestuur. 
 
Wij wensen iedereen een zeer prettig, leerrijk en vooral succesvol seizoen toe bij TW3000. 
 
 
Tevens een woordje van dank aan onze hoofd- en shirtsponsors.  
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
 
Namens het bestuur van TW3000 

  

 

 

http://www.tw3000.be/
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 2.Visie op jeugdopleiding 

We zijn er ons van bewust, dat de aanleg om te voetballen niet aangeleerd kan worden. Maar daartegenover 
staat onze overtuiging dat aanleg alleen niet volstaat om een goede voetballer te worden. Het moderne 
voetbal stelt hoge eisen aan elke voetballer die niveau wenst te halen. Een moderne voetballer moet 
beschikken over : 

Een goede baltechniek                      Een goed kopspel                            Een goed positiespel 

Een goede fysieke conditie            Verdedigende en aanvallende kwaliteiten 

Speldiscipline                 Een sportieve levenswijze 

We werken volgens de opleidingsvisie van de K.B.V.B. FUN en FORMATION zijn de sleutelwoorden binnen de 
opleidingsvisie. 

Het kind staat centraal.  

MEER VOETBAL, MEER SPELEN en MEER SPELINZICHT (MORE GAMES, MORE FUN and MORE 
BRAINS) 

Onze voetbalvereniging TW3000 heeft verschillende doelstellingen: 

- Een maatschappelijke doelstelling: zoveel mogelijk jongens en meisjes uit Tielt-Winge en omstreken 
de kans geven te voetballen en hun hobby uit te oefenen. Hierbij wordt ook aan minder getalenteerde 
spelers de kans gegeven.  

- Een competitieve doelstelling: die zich voornamelijk uit vanaf de leeftijdscategorie U17 – 1 e ploegen 
- Zeer belangrijk voor onze vereniging is de combinatie van beide bovenstaande doelstellingen, die zich 

uit in de derde doelstelling: de doorstromingsdoelstelling. Bij TW3000 wensen we onze kern te 
bevolken met 50% eigen jeugdspelers. 

Voor een continue hoog niveau moet er voldoende aanwas zijn. Daartoe zal de jeugd allereerst lid moeten 
willen worden van TW3000. Vervolgens zullen ze zich dan ook nog eens op een positieve manier moeten 
ontwikkelen. En dat vraagt een goede jeugdbegeleiding binnen TW3000 en een aantrekkelijk klimaat waarin 
het “voetbalplezier” een uitermate belangrijk element vormt.  

Al de bestuursleden zijn verplicht de visie strikt te volgen en ervoor te zorgen dat alle jeugdmedewerkers en 
trainers binnen de club de visie volgen. Het Bestuur zal deze mensen 100% steunen in hun taak en de visie 
blijven verdedigen, want alleen dan zullen we “spelplezier” hebben en “ vooruitgang” boeken. 

De jeugdcoördinator kan, bij individuele gevallen van sterke spelers, in overleg met zijn trainersstaf beslissen, 
om spelers sneller naar een hogere leeftijdscategorie te laten doorstromen. Dit kan retentie van sterke 
jeugdspelers verhogen als alternatief voor een aanbod van buiten uit. 
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2. Nuttige info:  
 

- Infodagen voor ouders en spelers. 1 moment per leeftijdscategorie 

 

Voorlopige data: 

 

Zaterdag 20 juni: A elftal, B elftal, Reserven en U21 om 20u 

Zaterdag 27 juni:  U15 om 10u 

   U17 om 11u 

Zaterdag ? juli: U10 en U11 om 10u 

   U12 en U13 om 11u 

Zaterdag ? aug: U6 en U7 om 10u 

   U8 en U9 om 11u 

 

 Wij hopen op Uw talrijke opkomst. 

 

 

- Website: www.tw3000.be 

 

Op onze officiële website www.tw3000.be vind je alle nuttige info betreffende onze voetbalclub.  

 

- Facebook-pagina TW3000 

 
Op faceboek kan je nieuwtjes en varia volgen via onze groep TW3000. Hierbij de vraag om hier met respect 
mee om te gaan gezien de draagkracht van dit communicatiemiddel. Iedereen is zelf verantwoordelijk  voor zijn 
haar posts, ... als beheerder van deze groep heeft TW3000 de bevoegdheid om zonder meer posts te 
verwijderen indien deze ingaan tegen de visie van de club. 
Enkel deze facebook pagina is in beheer van TW3000 (dus niet alle andere die aangemaakt zijn door spelers zelf 
etc..). 
 

- Contact 
Ivm afwezigheid training/wedstrijden -> verwittig steeds je trainer !  
ivm administratie (inschrijving, lidgeld, etc..) -> kan je terecht bij iemand van het bestuur of via mail naar 
info@tw3000 
 

- Kantine 
Tijdens de trainingen en wedstrijden zal onze kantine zoveel mogelijk open zijn. Het betreden van de 
kantine met voetbalschoenen is verboden. De medewerkers die voor de bediening zorgen zijn 
vrijwilligers. Respecteer ze aub. Wil jij ook graag een handje toesteken, graag ! Wees welkom.  

 

Foto's en privacy 
 
Rechtsleer en rechtspraak zijn het er grotendeels over eens dat wanneer een persoon zich in de openbaarheid 
begeeft, bijvoorbeeld op een publieke plaats, hij zijn stilzwijgende toestemming geeft. Deze toestemming 
wordt afgeleid uit de feitelijke omstandigheden. De toestemming blijft wel vereist voor het gebruik en de 
reproductie van de genomen foto of video. De persoon moet in dit geval wel het hoofdonderwerp vormen. 
 
Wanneer bepaalde personen toevallig op een foto of video staan, genomen op een publieke plaats (bv. een 
foto van een monument waar enkele personen toevallig mee op afgebeeld staan), dan gaat men er in principe 
van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto of video niet vereist is. 
 

http://www.tw3000.be/
http://www.tw3000.be/
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Wanneer afbeeldingen van een menigte worden genomen, is er in principe ook geen toelating nodig (noch voor 
het nemen, noch voor het gebruik nadien), omdat ook hier de weergave van de persoon bijkomstig is. Wat 
onder de noemer "menigte " valt, wordt geval per geval beoordeeld. 
 
Publieke personen (bv. politici, sportvedetten, zangers, …) dienen in principe ook geen voorafgaande 
toestemming te geven. Hier geldt immers het recht op informatie, mits van enkele voorwaarden worden 
nageleefd. Zo moet de afbeelding van een publiek persoon een informatief doeleinde hebben (dus geen 
commercieel gebruik) en mag ze het recht op eerbiediging van het privéleven niet schenden. Om dit te 
beoordelen, wordt rekening gehouden met de concrete omstandigheden (er is bijvoorbeeld geen schending als 
de beelden werden genomen tijdens de uitoefening van een openbare activiteit). Sommige personen worden 
slechts tijdens een welbepaalde gebeurtenis als publieke persoon aanzien (bijvoorbeeld naar aanleiding van 
een ramp of een misdrijf). De afbeelding van deze persoon moet dan ook gerelateerd zijn aan deze gebeurtenis 
en na verloop van tijd heeft de betrokkene het recht om vergeten te worden. 
Bron: Privacy commissie - http://www.privacycommission.be 
 
TW3000 is begaan met zijn voetballers en zal vooraleer een foto op de website te publiceren altijd een 
grondige selectie houden. Foto’s waarop de afgebeelde persoon belachelijk gemaakt wordt en foto’s die op 
enige wijze schadelijk zouden kunnen zijn voor de afgebeelde persoon zullen nooit gepubliceerd worden op de 
website. 
 
Mocht u ondanks alles toch bezwaar hebben dat een bepaalde foto gepubliceerd is zullen wij zo snel mogelijk 
deze foto verwijderen. U kan dit verzoek op een simpele wijze mededelen aan onze webmaster en het bestuur 
(info@tw3000.be) 
 
Foto’s gepubliceerd op Facebook door derden zijn en blijven altijd de verantwoordelijkheid van diegene die de 
foto op Facebook plaatst. 

 

 

3.Lidgelden  
 
Voor het volgend seizoen is in het lidgeld inbegrepen: het jaarlijks lidgeld en verzekering voor de K.B.V.B., het 
gebruik van een voetbaluitrusting voor het spelen van de wedstrijden (shirt en broek) en natuurlijk de 
voetbalopleiding door de trainers van TW3000.  Enkel spelers die betaald hebben zijn speelgerechtigd. 
Bedrag lidgeld: 160 € voor iedereen behalve U6 en U7 waarvoor het 80€ is. 
We vragen u om het lidgeld vóór 15 juni 2015 over te schrijven op rekening BE28 7340 2238 8720, met 
vermelding van “seizoen 2015-2016” naam, voornaam en geboortedatum.  

Bij de verschillende mutualiteiten kan je als ouder een tegemoetkoming krijgen voor het lidgeld dat 
je hebt betaald bij TW3000 voor de aansluiting van je kind. Je moet daarvoor een attest invullen, 
linken staan op onze website www.tw3000.be. Geef dit ingevuld af in onze kantine, de week nadien 
bezorgen we dit je ondertekende terug.  
 
Elke speler, trainer, afgevaardigde die op de wedstrijdbladen komt moet aangesloten zijn bij de K.B.V.B.  
 

4.Huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement, terug te vinden op onze website www.tw3000.be , bevat een aantal bepalingen 
van praktische aard voor spelers, begeleiders, trainers en ouders. Begeleiders en trainers zijn er 
verantwoordelijk voor dat deze afspraken geduid en gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze 
regels kunnen zij -in functie tot de ernst en de frequentie van de overtreding- een sanctie treffen in de vorm 
van een disciplinaire schorsing tijdens de  wedstrijden. 
Dit reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering van de jeugdwerking van TW3000. 

De missie van de jeugdwerking van TW3000 is in de eerst plaats het opleiden van goede voetballers. Buiten de 
technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in : 

http://www.privacycommission.be/
mailto:info@tw3000.be
http://www.tw3000.be/
http://www.tw3000.be/
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- Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij 'eervol spelen' belangrijker is dan winnen. 
- Leren evolueren in een team waar ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn. 
- Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders 
- Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten. 
- Leren leven met discipline 
- Plezier hebben in wat je doet ! 

 
Afspraken i.v.m. de trainingen: 

- Meld uw afwezigheid van ruim te voren aan je trainer 
- Zorg dat je op tijd bent 
- Elke speler zorgt voor aangepaste kledij aan de weersomstandigheden 
- Op het einde  van de training ruimen spelers gezamenlijk het terrein op 
- Laat de kleedkamer proper achter 

Afspraken i.v.m. de wedstrijden: 
- Meld uw afwezigheid van ruim te voren aan je trainer 
- We verwachten iedereen stipt op de afgesproken plaats en tijdstip 
- Vanaf U12 ben je verplicht je id-kaart bij te hebben 
- Bij het betreden van de kleedkamer begint de wedstrijdvoorbereiding. GSMs worden afgezet. 
- Vanaf U9 horen er géén ouders thuis in de kleedkamers. 
- Douchen na wedstrijden is verplicht 

Gedrag en omgang: 
- Iedereen is open en eerlijk tegenover anderen. Beleefdheid is steeds en overal op zijn plaats 
- Tactische richtlijnen worden enkel door de trainer gegeven. Ouders en afgevaardigden beperken zich 

tot positief aanmoedigen. 
- Supporters blijven ten allen tijden positief. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie naar de 

jeugdspelers toe ! 
Kledij en materiaal: 

- Bij wedstrijden en tornooien dient verplicht de cluboutfit gedragen te worden 
- Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke wedstrijd 
- We verzoeken de ouders de kledij te voorzien van de speler zijn naam. Zo kan de verloren kledij terug 

gebracht worden aan de speler. 
 

5.Evaluaties 
TW3000 is een voetbalclub waarvan iedere jeugdspeler lid kan worden. Er gaat géén selectieprocedure aan het 
lidmaatschap vooraf.  
Toch evalueren wij onze jeugdspelers. We streven er immers naar om spelers op te leiden voor doorstroming 
naar het eerste elftal. Daarom wordt na elk seizoen beoordeeld of een speler zich blijft ontwikkelen en dus de 
opleiding kan blijven volgen. 
Voor spelers die de opleiding niet langer kunnen blijven volgen zal een persoonlijk gesprek tussen trainer, 
speler, ouders en jeugdcoördinator vastgelegd worden. 
Ook tussentijds kan besloten worden dat een speler doorgeschoven wordt naar een hoger elftal. Dat kan zijn 
voor zowel trainingen als voor wedstrijden. 
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6. Aangifte van kwetsuren en ongevallen 
 
Uiteraard hopen we dat er zo weinig mogelijk zal gebeuren in de komende competitie maar het is 
belangrijk goed te weten “wat en hoe” voor en na het gaval .. 
Het voorziene formulier is te verkrijgen in de kantine van TW en is ook beschikbaar op onze website.  
De aangifte moet binnen de 21 werkdagen gebeuren via onze GC p/a Tiensesteenweg 11 te 3390 
Tielt-Winge. Vergeet tevens géén strookje van uw ziekenfonds te plakken op de voorzijde. 
 
Niet enkel de voorzijde, in te vullen door de ouder met de afgevaardigde of trainer, maar ook de 
keerzijde, in te vullen door geneesheer, moet volledig zijn. Indien kinébeurten te verwachten vallen, 
moet het betrokken vakje ingevuld worden want anders is er géén tussenkomst. Blijkt dat er later 
toch beurten nodig zijn of aanvullende sessies, bezorg dan een kopie van het doktersattest aan onze 
GC, Tiensesteenweg 11 te 3390 Tielt-Winge, die het nodige doet bij de Bond. 
 
Via onze GC ontvangt u nadien een brief met de beslissing van de KBVB met verloop en verdere 
afhandeling van uw dossier; o.a. de terugbetaling met een vrijstelling van 10€. 
 
Elke speler die na een kwetsuur terug start met trainen dient hiervoor aan zijn trainer een attest van 
de dokter te bezorgen. 

 
7.Trainingsschema  
Eerste elftallen en U21 starten op dinsdag 14 juli. 
De jeugdtrainingen ( tot en met U17) starten op maandag 3 augustus. 
Keeperstraining start op woensdag 16 september.  
Damestrainingen starten op nog te bepalen. 
Tijdens de zomerstage 10,11,12,13 en 14 augustus zijn er géén jeugdtrainingen tot en met U15. 
 

Trainingsschema:  
ma U15,U17  19u – 20u30 C plein 

Di Eerste elftallen 
U8 
U12, U13 
U21 

19u30 – 21u 
18 – 19u 
18 – 19u15 
19u30 – 21u 

C plein 
B plein 
B plein 
B plein 

Wo U6 
U7 
U9,U10,U11 
Dames 
U15, U17 

18u – 19u 
18u30 – 19u30 
18u – 19u15 
19u30 – 21u 
19u – 20u30 

C plein 
B plein 
B plein 
B plein 
C plein 

Do Eerste elftallen 
Reserven en U21 
U8 
U12, U13 

19u30 – 21u 
19u30 – 21u 
18 -19 u 
18 – 19u15 

C plein 
B plein 
B plein 
B plein 

vrij U9,U10,U11 18u – 19u15 B plein 
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8.Voorbereidingstornooien aug 2015 

   

 U6 Bierbeek 22 aug     

U7 Landen 8 aug Wolfsdonk 15 aug Bierbeek 22 aug 

U8 Geetbets 9 aug Keerbergen 29 aug Zemst 30 aug 

U9 Landen 9 aug Booischot  21 aug Bertem 29 aug 

U10 KDN United 9 aug     

U11 Zoutleeuw 15 aug Kessel-Lo 22 aug   

U12 Geetbets 9 aug Wolfsdonk 16 aug  Tervuren 30 aug 

U13 KDN United 9 aug     

U15 Molenbeek 15 aug Keiberg 22 aug   

U17 Kessel-Lo 21 aug     

U21 Molenbeek 14 aug     
 
 

9.Technische staf 2015-2016 
Ploeg 
A elftal 
B elftal 
Reserven 
Dames 
Keeperstrainer 
 
Keeperstrainer jeugd 

Trainer 
Nico Adriaens 
Dirk Jonckers 
? 
Niels Daenen 
Filip Smets 
 

? 

Afgevaardigde 
 
Emiel Crabbe 

? 
Pieter Fabre 
 
 
 

U21 Tim Peeters    Leo Geuens 

U17 Herbert Rector  

U15 Peter VDK           
 

Annemie Brams  

U13 ?   

U12 Danny Verhaegen  
 

Marc Debaus   

U11 Hans Somers          
   
Pauwels Steven  
 

Katleen Cordens  

  
Gunther Clinckx  

U10   ?  
U9A Vincent De Cat        

 
? 

U9B Bram Acke 
 

An ? 

U8A Jan Loddewijckx  
 

Els Hannes 
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U8B Bert Vanmeerbeeck    
 

Els Hannes 

U7A Steve Willems  
 

? 

U7B Fre Loddewyckx  
 

? 

U6 Jonas De Vos    
Cedric Verhaegen  

Geen competitie 

                 
                  
      
10.Speeldagen 2015-2016 
De Peugeot Cup, eerste elftallen,  zal doorgaan op 
Za 01 ,08, 15 en 23 aug 2015. 
De competitie vangt aan op za 29 aug 2015 voor de eerste elftallen en de jeugd op za 05 september. 

De coca Cola Cup, voor U8, gaat ook door op 5 september.   

Wedstrijdschema thuiswedstrijden:  
Onze U6 spelen géén competitie. Wel vriendenwedstrijden en tornooitjes. 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015-2016 

5337 Tielt-Winge 3000 

AFDELING aantal meerdere DAG UUR WEEK 1 WEEK 2 CMP TERR 

Eerste Ploeg 1   zaterdag 20.00 X   A 1 

Eerste Ploeg B 1   zaterdag 20.00   X A 1 

Zaterdagreserven 1 A zaterdag 15.00   X A 2 

Dames Seniors 1 A vrijdag 20.00   X A 1 

U21 (11x11) 1 A zaterdag 15.00 X   A 2 

U17 (11x11) Meensel 1 A  Zaterdag 13.00 X        

U15 (11x11) 1 A zaterdag 12.30 X   A 2 

U13 (8x8)  1 A zaterdag 09.30   X A 2 

U12 (8x8) 1 A zaterdag 11.00   X A 3 

U11 (8x8) 1 A zaterdag 12.30 X   A 3 

U10 (8x8) 1  A zaterdag 12.30 X   A 3 

U9 (5x5) 1 A zaterdag 10.30   X A 3 

  1 B zaterdag 12.30   X A 3 

U8 (5x5) 1 A zaterdag 15.00 X   A 3 

  1 B zaterdag 15.00 X   A 3 

U7 (5x5) 1 A zaterdag 15.00   X A 3 

  1 B zaterdag 15.00   X A 3 

U10 (5x5)    1       A zaterdag 10.30 X   A 3 
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11.Activiteitenkalender: 
Ploegvoorstelling 20 juni om 20 u Kantine TW 

Voetbalstage 10,11,12,13,14 augustus Pleinen TW3000 

TW BBQ Vrijdag 28 augustus Jongensschool 

Mosselfeest Zondag 15 november Nut en Vreugd 

Sinterklaasfeest Woensdag 2 december Kantine TW 

Hapje Trapje Vrijdag 21 februari 2016 Sporthal basisschool 

Indoortornooi 26 en 27 december Sporthal basisschool 

Eetfestijn 19 maart Nut en Vreugd 

Lentetornooi Eerste weekend na de competitie Pleinen TW3000 

Spaghetti Eerste vrijdag na het tornooi Kantine TW 

 
Elke zaterdag en bij elk evenement kunnen wij alle helpende handen zeer goed gebruiken. Ben  jij 
een ouder,  grootouder of supporter en wil je graag je steentje bijdragen bij de deze taken dan ben je 
zeer welkom ! Spreek on gerust aan of mail ons info@tw3000.be .  
 

SPONSORDOSSIER : nog toe te voegen 

 

Jeugdacademie TW3000 presenteert 

4de Zomervoetbalstage 
Deze zomervoetbalstage is een kwaliteitsvolle opleiding, voor vaardige voetballertjes, die de 
spelertjes op een ongedwongen en speelse manier plezier laat beleven aan het voetballen. Hiervoor 
hanteren we de aspecten die gebruikt worden in de TW3000 jeugdopleidingsvisie waaronder de 
bewegingsschool en techniektrainingen. 
Vaardige voetballertjes van het geboortejaar 1999 tot en met 2009. 
Dit voetbalkamp gaat door in en rond de terreinen van ons Jeugdcentrum in Sint-Joris Winge, 
Tiensesteenweg  11 , 3390 Tielt-Winge. 
Dit op 10,11, 12, 13 en 14  augustus 2015 (van maandag tot en met vrijdag) 

 

INSCHRIJVINGEN ? 
Inschrijven kan via onze web-site WWW.tw3000.be  . Door het doorgeven van algemene gegevens 
(naam, voornaam, geboortedatum en (eventueel) huidige club/ploeg) en het storten van 125 euro op 
het rekeningnummer  BE91 0017 5585 3176 met als mededeling :  naam & voornaam van de speler 
en “Zomervoetbalstage TW3000” en dit ten laatste tegen 25 juli 2015. 
Eens we de algemene gegevens ontvangen hebben en het bedrag is gestort, is de inschrijving 
rechtsgeldig. 
Kinderen beneden de 12 jaar ontvangen een fiscaal attest. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tw3000.be
http://www.tw3000.be/
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12. RESPECT 
 
 
 …voor de ploegmaten                     …voor de trainers      …voor het bestuur 
…voor de tegenstanders       …voor de supporters      …voor de scheidsrechters 
   …voor het materiaal & accommodatie 
 

 
FAIR : Blijf correct. Win met waarden. Hou je woord. Win binnen de afgesproken regels. 

Anders is er géén trots, géén vertrouwen, géén respect. Doping is taboe, doorgedreven 
training bouwt karakter. Er zijn ook andere –onfaire- manieren om te winnen. Alleen als je 
leven letterlijk in gevaar is, is overleven het enige wat telt. Anders niet ! De maatschappij 
heeft waarden en normen nodig. 

 
 

 

14. Voorbereidingsprogramma 

Als wij als TW3000 aan de winnende zijde willen staan, zullen wij ons moeten onderscheiden. Dit 
begint met zelfdiscipline en een goede voorbereiding. Er is een gezegde dat luidt: “ je wordt niet als 
kampioen geboren, dat word je door veel oefenen en geduld!” 

Voetbal is een spel dat voorbereiding vergt, zowel fysieke als technische. Om achter de bal aan te 
rennen, en hem daarna ook nog op een juiste manier naar een teamgenoot te spelen, zijn 
uithoudingsvermogen en speltechniek nodig. Dit staat of valt met training! Wil je conditie 
opbouwen, dan zul je moeten bewegen.  
 
De bedoeling van dit schema is om een uitgebreide uithoudingsbasis te leggen waarop dan verder 
kan gewerkt worden in de maand augustus wanneer de voetbaltrainingen beginnen. 
 
 Wat eet een kampioen ? 
Je kan je lichaam best vergelijken met een motor die benzine nodig heeft om te “werken”. Ons 
lichaam haalt zijn “benzine” uit wat we eten. Dus om goed te kunnen presteren, heeft ons lichaam 
voldoende en gezond voedsel nodig. 
Géén speciaal dieet, gewoon gevarieerd eten! Fruit, groenten, brood, melk en vlees. Voldoende maar 
nooit te veel. En drinken! Drink veel water zodat het vocht dat je tijdens al dat rennen en zweten 
bent kwijtgeraakt, weer wordt aangevuld ! 
 
Individueel voorbereidingsprogramma U15-U17-U21 
 
 Het voetbalseizoen is net voorbij maar we denken reeds vooruit. Tijdens de rustperiode is het je taak 
om het nieuwe seizoen individueel voor te bereiden. Jullie  krijgen ‘voetbalhuiswerk’.  
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Elke jeugdspeler zal:   
- werken aan zijn conditie (kracht, uithouding, snelheid en lenigheid)  
- zijn techniek verbeteren  
- aandacht schenken aan een gezonde voeding  
- veel sporten in de vakantie (andere sporten beoefenen)  
  
Op jullie leeftijd is niet enkel de technische ontwikkeling belangrijk. We starten ook met de 
conditionele ontwikkeling. Een goede basisconditie is een fundament voor goed voetbal en  
noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van jullie carrière. Daarnaast is een goede basisconditie 
ook belangrijk in het kader van blessurepreventie. Tijdens de voorbereiding  
zullen jullie -naast techniek- dan ook extra aandacht besteden aan lenigheid, rompstabilisatie  
en basisuithouding.  
  
TAAK:  
Maak tijdens het studeren effe tijd voor ontspanning. Boots de mooie schijn-en passeerbewegingen 
van Hazard, Messi  en Ronaldo na !  
Na de examens start je met volgende voorbereiding ! 
Alleen wie traint…wordt beter. 
 
 
 

 
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA TUSSENSEIZOEN (U14-U15-U16-U17-U21) 
 
Zorg naast voldoende rust, dat je lichaam af en toe een fysieke prikkel krijgt. Buiten 
het loopschema dat je hieronder kan terugvinden raden we aan wat andere 
sporten uit te proberen. Een lange wandeling, een fietstocht, zwemmen dragen  
bij aan het onderhouden van je basisconditie. Zorg steeds voor jezelf dat het 
aangenaam blijft en zorg voor afwisseling. Intensievere sporten kan je ook 
uitproberen en vooral wendbaarheidssporten waaronder tennis, badminton, Squash, 
.... (wel steeds goed opwarmen !) 
Tussendoor eens gaan zwemmen (niet spelen, maar echt zwemmen) is zeer 
goed voor je conditie en kracht. Je vergroot hiermee je conditie alsook je 
spiermassa. 
De boodschap is: probeer minstens 3* per week 45’ te trainen. 
 
De rompstabiliteit en de spierversterkende oefeningen wel zeker doen (dagelijks). 
Na elke trainingssessie die je jezelf inplant is het noodzakelijk om licht te stretchen 
en eventueel een cooling down te doen (losloop/wandelen) 
Bij stramme spieren, spierpijn is het aan te raden om een warme douche of bad te 
nemen. 
 
Hoe sneller de hele ploeg in topconditie staat, hoe meer we ons kunnen 
concentreren op het voetballen. 
Let er wel op dat je geen spieren overbelast, dus bouw dit allemaal op zonder te 
trainen met pijn. Wanneer je pijn ondervindt rust dan of ga je naar een dokter. 
Enkele tips voor de looptraining: 
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Loop met een Polar indien je die hebt. Een hartslagmeter is een luxe waarmee 

je heel individueel kan trainer in je eigen werk zone. 
Loop liever niet op straat (te belastend voor de gewrichten). 

Zorg voor goed en stevig loopschoeisel. 

Zorg dat je voldoende drinkt. 

De looptraining hebben tot doel de basisconditie op te bouwen en of te 
onderhouden. Vanuit een basisconditie kan er op snelheid en kracht gewerkt 
worden. Een goede basisconditie zal minder kans geven op overbelasting 
letsels. 

Voor diegene met een hartslagmeter: Intensiteit van het duurloopgedeelte is 
tussen de 60 en 75% van je maximale hartslag. 
Voor de meeste is dat tussen de 110 en 160 slagen/minuut 
Net zoals tijdens het seizoen, is het wel belangrijk aandacht te besteden aan je 
voeding en je vochtbalans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loopschema: 
 
 
Week1 Training A B C B C B D 
 1 4’ 8’ 2’ 8’ 2’ 8’ 5’ 
 2 4’ 8’ 2’ 8’ 2’ 8’ 5’ 
 3 4’ 8’ 2’ 8’ 2’ 8’ 5’ 
Week2 4 4’ 9’ 2’ 9’ 2’ 9’ 5’ 
 5 4’ 9’ 2’ 9’ 2’ 9’ 5’ 
 6 4’ 9’ 2’ 9’ 2’ 9’ 5’ 
Week3 7 4’ 10’ 2’ 10’ 2’ 10’ 5’ 
 8 4’ 10’ 2’ 10’ 2’ 10’ 5’ 
 9 4’ 10’ 2’ 10’ 2’ 10’ 5’ 
Week4 10 4’ 10’ 1’ 11’ 1’ 11’ 5’ 
 11 4’ 10’ 1’ 11’ 1’ 11’ 5’ 
 12 4’ 10’ 1’ 11’ 1’ 11’ 5’ 
 
 
A: Opwarming (steeds in loopvorm met dynamisch stretch oefeningen) 
B: Duurloop (Continue loop met oog op je hartslag) 
C: Rust (hier kan je rustig doorwandelen) 
D: Cooling down (statisch stretchen) 
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Het heeft geen enkel zin om dit schema te forceren. Het is de bedoeling om een 
uitgebreide uithoudingsbasis te leggen waarop dan verder kan gewerkt worden. 

 
 
Vanaf U16 kan tijdens het tussenseizoen ook wat aandacht worden besteed aan het 
bovenlichaam. Het is dus toegelaten om tijdens deze periode op kracht te werken, 
maar hou dit beperkt tot je romp en je bovenlichaam. Enkele oefeningen voor de 
borst-, buik-, en rugspieren zijn in deze periode zeker aan te raden. 
Naast je loopschema is het dus ook belangrijk om je rompstabilisatie oefeningen (zie 
bijlage 1) te onderhouden. Hier stel ik voor dat je dit dagelijks doet (dit kost echt niet 
zoveel tijd). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buikspieren 

1. Schuine buikspieren 
 

 
 

Bal tussen de voeten, hoofd rust op de arm. Op en neer bewegen zonder de grond 
te raken. Hoofd niet buigen, recht vooruit kijken (geen foutieve houding aannemen). 
Modaliteiten: 10 x aan elke zij (3 series), dus herhalingen aan elke zijde 
Geen probleem indien geen bal voorhanden hebt. Dan kan je gewoon volgende 
oefening doen. 
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In zit, voeten van de grond, rechte rug (bekkenkanteling). 
Met romprotatie afwisselend links en rechts de grond tikken met beide handen 
(variatie kan met bal in de handen).Modaliteiten: 12-24 herhalingen (2-4 series) 
 
 

2. Rechte buikspieren 
 

 
 

Schouders, hoofd en armen rustig en gecontroleerd afwisselend op- en afwaarts 
heffen. Benen gestrekt opwaarts. Handen afwisselend reiken naar de voeten. 
Modaliteiten: 12-24 herhalingen (2-4 series) 
 

3. Rugspieren + schouders 
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Benen blijven onbewogen op de grond. Duw de bal voor en achterwaarts zonder dat 
hij de grond raakt. Variant is eventueel met de voeten van de grond. 
Modaliteiten: 10 herhalingen (3-4 series) 
Een variant kan ook zijn: 

 
Schouders, hoofd en beide armen actief opwaarts heffen. Isometrisch aanhouden. 
Modaliteiten: isometrisch aanhouden, 6 tot 24 tellen aanhouden. 3-4 series. 
 
 

4. Onder buikspier 

 
1 knie gestrekt 
1 knie 90° 
Daarna bekken omhoog duwen (armen en schouders blijven op de grond) 
Modaliteiten: 20x links en rechts (3 series) 
 
 
Stabiliteit 
 

 
Zijwaartse steun ellenboog. Eén hand opwaarts, een been opwaarts heffen. Positie 
houden en bekken goed opwaarts duwen. Alles mooi in één vlak. 
Modaliteiten: 20 tellen aanhouden, Links en rechts. 3 series. 
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Zijwaartse lig. Taping (snelle beentjes) met linkervoet (been) over rechter been en 
omgekeerd. Linker en rechter been. Modaliteiten: 15 x en 3 series. (links en rechts) 
Tip ! 
Train nooit buikspieren zonder de rugspieren mee te trainen. Het “six-pack” 
fenomeen (goed ontwikkelde buikspieren) is typerend voor veel voetballers en oogt 
altijd mooi bij het andere geslacht maar een mogelijk onevenwicht tussen buik- en 
rugspieren kan vervelende blessures veroorzaken. 
 


