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‘Leren te voetballen, voor en door de jeugd.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Voorwoord: 
 
Beste spelers en ouders, 
 
In deze bundel vinden jullie de nodige informatie voor het nieuwe seizoen die voor de deur 
staat. Deze bundel bevat volgende gegevens zoals : trainingsschema, trainerslijst en de 
bijzonderste bestuursleden die u nodig kan hebben en wat te doen bij ongeval. 
Het volledig jeugdopleidingsplan kunt u altijd inkijken in de kantine op beide campussen of 
opvragen bij iemand van het jeugdbestuur. 
In deze willen we u ook de bijzonderste aanpassingen betreffende de jeugdvorming 
uitleggen, deze hervormingen worden ons opgelegd door de KBVB. 
 
De bedoeling is om de visie en missie van VVCB mee te geven aan iedereen en een duidelijk 
overzicht te geven van wie de betrokken verantwoordelijken zijn bij de verschillende 
ploegen met de bijhorende taken, verantwoordelijkheden en de nodige gegevens.  
 
In deze bundel vind je ook de trainingsdagen en uren per ploeg en gegevens trainers. 
 
Tevens zult u in het jeugdopleidingsplan nog een pak praktische gegevens vinden die u een 
beter inzicht moeten geven in de jeugdopleiding van VVC Beernem en zeker voor een pak 
nuttige informatie voor ouders van en de jeugdspelers zelf betreffende voeding, rust, wat bij 
blessure, enz… 
 
Het intern reglement wordt hierin verwerkt, wie zich aansluit bij VVC Beernem verklaart zich 
akkoord met dit reglement en de werkwijze van de club. 
 
 
 
Ik hoop samen met alle collega trainers, begeleiders, bestuursleden, supporters, sponsors 
en sympathisanten deze vereniging een positieve uitstraling te geven. En de betrokkenheid 
te verhogen van alle partijen. 
 
Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking. 
We hopen op een goede samenwerking en veel voetbalplezier. 
Voor eventuele vragen kunt u steeds bij ons terecht, 
 



 

 
 
Beleid gaat samen met visie. 
 
VVC Beernem wil zijn ambitie verder uitbouwen op een gezonde budgettaire basis en een gedreven jeugdbeleid. De 
voetbalclub streeft ernaar om zijn talentvolle jeugdspelers zo veel mogelijk te laten doorstromen naar het eerste elftal. Een 
club die jeugdbeleid belangrijk vindt, moet eraan werken om dat beleid zo goed mogelijk te ontwikkelen, te verwezenlijken 
en er correct over te communiceren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

“Er zijn geen belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn alleen belangrijke kinderen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdbeleid 
Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en begeleiding zijn van enorm belang voor onze club. De jeugdspelers vormen de basis, de 
hoeksteen van de club. Zij dienen in de toekomst de ruggengraat te vormen van ons eerste elftal. De verwezenlijking hiervan 
ligt in de schoot van de jeugdopleiding. 
Tevens is het ons doel om met zoveel als mogelijk jongeren uit onze gemeente te spelen, zonder echter andere uit te sluiten. 
Integendeel, iedereen – ongeacht van welke gemeente, geloof, huidskleur, geslacht,… is meer dan welkom bij VVC Beernem. 
Om een degelijk jeugdbeleid te voeren is er een JEUGDOPLEIDNGSPLAN opgesteld. In het jeugdplan willen we zowel de 
sportieve lijn als de lijn betreffende het moreel beleid van de club uitzetten en toelichten. 
We vinden het noodzakelijk dat iedere medewerker van VVCB zijn of haar taak uitvoert binnen het kader van de club, in het 
besef van de waarden die de club belangrijk vindt. 
Dankzij samenwerkingsverbanden met lokale scholen en omliggende verenigingen trachten we contacten te leggen die op 
termijn een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor onze jeugdopleiding. 
 

MISSIE EN VISIE 



 
 
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar! 
 
Ze zijn het cement van de elke vereniging, de vrijwilligers. Zonder hen is elke activiteit, onder gelijk welke vorm, 
ondenkbaar. Ieder jaar, iedere maand, iedere dag staan ze paraat voor de club. Denk maar aan de terreinverzorgers, 
kantinepersoneel, afgevaardigden, helpers bij activiteiten, en noem maar op. Als club zijn we deze mensen dan ook zeer 
dankbaar voor de belangeloze inzet. 
 
Sociaal aspect 
 
Met VVCB willen we via een rijk activiteitenaanbod tegemoetkomen aan het sociale aspect en het verenigingsleven in 
Beernem en omstreken. Feesten en plezier maken is dan ook één van de hoekstenen van de VVCB-filosofie. Door de vele 
activiteiten zorgen we er in de eerste plaats voor dat VVCB een club blijft waar samenhorigheid en voetbalplezier op de 
eerste plaats komt. Daarnaast worden de activiteiten veelal gesmaakt door vele sympathisanten die onze club trouw 
steunen. Wij willen onze club in het daglicht plaatsen en ons zo profileren als een club waar het goed is om te vertoeven en 
deel van uit te maken. 
 
Voetbalvisie van het 1e elftal 
 
We streven ernaar om het eerste elftal zoveel als mogelijk en verantwoord te bevolken met intern gerekruteerde spelers. 
Het succes van ons eerste elftal en de club zal in de eerste plaats bepaald worden door eigen opgeleide spelers. Daarom is 
de jeugdopleidingsvisie van groot belang voor de voetbalvisie van VVC Beernem. We streven binnen de jeugdopleiding 
naar een vaste speelwijze zodat de clubvisie naar het 1e elftal daaraan kan gekoppeld worden. Hiervoor hebben we een 
tweede ‘1e’ elftal opgericht met enkel eigen jeugd. 
 
Speelstijl 
 

• Totaalvoetbal waarbij alle spelers aanvallen en verdedigen 
• Attractief voetbal door combinatiespel 
• De opbouw van achteruit is zeer belangrijk 
• Er wordt steeds rekening gehouden met de principes van het zonevoetbal 

 
Spelsysteem en veldbezetting 
 
Het spelsysteem is afhankelijk van de spelersprofielen.  
Wel wordt er gestreefd om in een 1-4-3-3 te spelen. 
Vanaf de U17 worden meerdere systemen aangeleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ombudsman 
 
Bij problemen, van welke aard dan ook, kun je steeds bij de ombudsman terecht.  
De ombudsman fungeert tevens als vertrouwenspersoon. 
 
Hij is bevoegd klachten of  onaanvaardbaar gedrag binnen de vereniging te onderzoeken en 
hierin te negotiëren.  
De vertrouwenspersoon/ombudsman zal in overleg met de klager of vaststeller onderzoek 
doen en in overleg met de betrokkenen trachten tot een oplossing van het gesignaleerde 
probleem te komen.   
De vertrouwenspersoon zal de klager desgewenst ondersteunen bij het indienen van een 
klacht bij de eigen klachtencommissie en/of -indien het een strafbaar feit betreft- bij het doen 
van aangifte bij de politie.  
 
Ook kan hij aan zijn oordeel een aanbeveling aan het bestuur koppelen om herhaling van 
klachten te voorkomen. Deze oordelen en aanbevelingen zijn niet bindend, maar ze worden 
doorgaans wel opgevolgd.  
 
De ombudsman bij VVCB is Franky Grammens en is te contacteren op: 0475 78 73 73. 
Voor reder klacht of onaangepast gedrag van onderstaande aard die binnen VVC Beernem 
wordt geuit kan je bij de ombudsman terecht. 
 
De ombudsman behandelt iedere klacht of vaststelling in het grootste vertrouwen en houdt bij 
de uitoefening van zijn taak ook rekening met de rechten van de (vermoedelijke) dader.  
 

• Onaanvaardbaar gedrag van bestuurders, spelers, begeleiders en ouders. Onder 
onaanvaardbaar wordt begrepen iedere inbreuk op de gedragscode van VVC Beernem 

• Racisme 
• Ongewenste seksuele intimiteiten 
• Alcoholmisbruik 
• Pesterijen 
• Diefstal 
• Discriminatie 

 

Volgende klachten worden niet behandeld: 
• Anonieme klachten 
• Ongegronde klachten 
• Feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 
• Feiten die zich meer dan één jaar geleden hebben voorgedaan 
• Klacht over het algemeen beleid van de vereniging 

 
Meer info vindt je op de website onder de rubriek “mens sana” 
 



 
 
 
 
 

Voorzitter: 
 

Johan Lips 
0477/282470 

voorzitter@vvcbeernem.be 

 Ondervoorzitter: 
 

Roeland Laleman 
0476/486859 

roeland@brugsdakcentrum.be 
 

   
Sportief Manager 

 
Jan Keirsse 

0473/897175 
jeugd@vvcbeernem.be 

 

 Jeugdvoorzitter: 
 

Kristof Defruyt 
0476/343031 

info@vvcbeernem 
 

   
TVJO: 

 
Patrick De Jonckheere 

0478/411150 
Technisch Verantwoordelijk Jeugd 

Opleiding 

 JCO (Bovenbouw) 
 

Alexander Hudders 
0479/888938 

alexander.hudders@heidelberg.com 
 

   
Coördinator keeperopleiding 

 
De Vylder Emmanuel 

0478/817254 
devyldere@hotmail.com 

 

 JCO (Onderbouw) 
 

Sven Declerck 
0498/693308 

jconderbouw@vvcbeernem.be 

   
Communicatie/Publicatie/Webmaster 

 
Luc Defoor 

0477/426965 
defoorluc@gmail.com 

 

 Gerechtigde correspondent 
 

Jurgen Vanbelleghem 
0490/195367 

secretariaat@vvcbeernem.be 
 

   
Kledij 

 
Jan Timmerman en Joke Vanacker 

0477/964373 
joke_van_acker@telenet.be 

 

 Sponsoring 
 

Kurt Delputte 
0494/564814 

Kurt.Delputte@vlm.be 
 

 
 

Meer gegevens op onze website 
 

WWW.VVCBEERNEM.BE 

Contact 
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Het lidgeld voor het seizoen 2020– 2021 bedraagt 230 euro voor de jeugdspelers (t.e.m. 
U17). 
 
Vanaf het tweede lid uit hetzelfde gezin is er een korting van 20 euro (voor alle duidelijkheid: 
zowel kind 2, 3, 4 enz. betalen elk 210 euro). 
 
Debutantjes (U6) betalen 100 euro per seizoen. 
 
 
Wat krijg je als speler van VVC Beernem in ruil voor dit lidgeld? 
 

1. De aansluiting bij de KBVB, de verplichte ongevallenverzekering, toelating tot het 
spelen van officiële wedstrijden 

2. Organisatie van training en de bijhorende materialen (ballen, materiaal, 
oefenhesjes, …) 

3. Gratis toegang tot alle wedstrijden en tornooien van VVCB 
4. Wedstrijduitrusting (truitje, broek) 
5. Consumptie na elke competitiewedstrijd en tijdens tornooien 
6. Trainingspak VVC Beernem (te dragen tijdens wedstrijden) ieder oneven jaar 
7. Wedstrijdkousen van VVC Beernem 
8. Een drankje na iedere wedstrijd 
9. 4 kaarten voor de jaarlijkse kaarting (even jaar) 
10. Gratis toegang tot een aantal activiteiten expliciet voor de jeugd georganiseerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van de GDPR wetgeving publiceren we geen gegevens van de trainers of 
afgevaardigden. 
Bij ontvangen van deze brochure zullen de contactgegevens van de trainer en zijn afgevaardigde u 
persoonlijk meegedeeld worden. 
 
 

 
Leeftijd  Trainingsmoment   Campus 

U6    Dinsdag 17u30-18u30  Drogenbrood 
U6    Donderdag 17u30-18u30  Den Akker 
U6    Woensdag 16u30-17u30  zaal Drogenbrood 
U7    Dinsdag en donderdag 18-19u15 Drogenbrood 
U7    Maandag en woensdag 18u tot 19u15 Den Akker  
U8    Maandag 18u-19u15      Den Akker 
    Woensdag 18u-19u15              Drogenbrood 
U9    Maandag 18u tot 19u15  Drogenbrood 
    Woensdag 18u tot 19u15  Den Akker 
U10    Dinsdag 18u-19u30        Den Akker 
    Donderdag 18u-19u30  Den Akker 
U11                     Dinsdag 17u45-19u15  Den Akker 
    Donderdag 17u45-19u15  Den Akker 
U12    Maandag 18u tot 19u30  Den Akker 
    Woensdag 18u tot 19u30  Den Akker 
U13    Maandag 18u30-20u   Den Akker 
    Woensdag 18u30-20u   Den Akker 
U15    Dinsdag 19u30-21u              Den Akker 
    Donderdag 19u30-21u  Den Akker 
U17    Woensdag 19u30 tot 21u  Drogenbrood 

                         Vrijdag 19u30-21u   Drogenbrood 
U21    Dinsdag 19u30-21u   Drogenbrood 

                         Donderdag 19u30-21u  Drogenbrood 
 
 
 
 
 

Trainers en afgevaardigden 

Wie traint waar wanneer? 



 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN VVC BEERNEM, voor jong en oud 
 
 
 
Kennismaking: 
 
Elk jaar organiseert VVC Beernem eind augustus – begin september enkele kennismakingsweken. In 
die periode wordt de Beernemse jeugd uitgenodigd om vrijblijvend en kosteloos enkele trainingen 
mee te volgen. Op die manier krijgen de jongeren de kans om de smaak te pakken te krijgen en te 
beslissen of ze al dan niet volwaardig lid willen worden van VVC Beernem. De 
kennismakingstrainingen worden bekend gemaakt o.a. via bedeling van flyers naar de lagere scholen 
en via communicatie in het maandblad van de gemeente, de website en onze facbookpagina 
Voor de allerkleinsten zijn er begin mei en september kennismakingstrainingen, ook hier volledig 
vrijblijvend. 
 
Een handgreep uit de andere activiteiten: 

- Eetfestijn tijdens Oedelem kermisweekend begin september  
- Eind oktober jaarlijks mosselfestijn in sporthal Beernem (meer dan 200 deelnemers, vlug zijn 

is de boodschap)) 
- Halloweenfuif op en rond de voetbalvelden op campus Oedelem. Een gans spookcircuit 

wordt uitgezet door trainers, bestuursleden, ouders en sympathisanten. De jeugd mag gratis 
de rondgang doen waar ze bij diverse standjes iets krijgen (pompoensoep, zakje chips, 
drankje enz…) De meeste komen verkleed en zorgen voor een grandioze sfeer. Nadien is er 
een Halloweenfuif in de kantine 

- Gezellig afsluiten van de heenronde door een intern tornooi met gratis warme 
chocolademelk voor de kleinsten, een gratis jenever of Glühwein voor de volwassenen. 

- Sinterklaasfeestje voor de allerjongsten 
- Deelname met stand aan de Kerstmarkt te Oedelem. 
- Deelname met stand aan de Avondmarkt te Beernem 
- De scholencup, waar alle Beernemse scholen het tegen elkaar opnemen 
- Beernem Balt, waar iedereen andere sporten kan ontdekken 
- En nog vele andere 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het FUN aspect 
 

“Trainers wanneer spelen we een matchke?” Deze vraag kennen alle jeugdtrainers wel. Het geeft 
eigenlijk aan hoe plezant een kind het spelen van een wedstrijd wel vindt. Deze vraag betekent 
echter ook dat we veel aandacht gaan besteden aan het inlassen van wedstrijdvormen, met 
bijhorende coaching. Het kind wil uiteraard altijd wel winnen, maar een uitslag na een wedstrijd 
vergeten ze snel. Of ze nu gewonnen of verloren hebben, het maakt eigenlijk niets uit, als ze maar 
plezier gehad hebben. 
Om deze reden zijn er ook geen klassementen of uitslagen bij de jongste categorieën (onderbouw). 
 
 
Het FORMATION aspect 
 
Iedere jeugdspeler(ster) heeft het recht op een doelgerichte opleiding. Dit betekent dat de 
leerdoelstellingen aangepast zijn aan de ontwikkelingsfasen van de jeugdspeler(ster). Hierin wordt 
een onderscheid gemaakt tussen het aanleren van de basistechnieken en basistactieken (=BASICS) 
en het functioneren in teamverband (=TEAMTACTICS). (Zie opleidingsvisie KBVB). 
Het doelgerichte leerproces start vanaf 7jaar. Vanaf deze leeftijd moet men veel aandacht besteden 
aan het aanleren, verbeteren en het automatiseren van basistechnieken en –tactieken in 
wedstrijdechte omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten. 
Vanaf 12 jaar (miniemen) denkt de jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve opdrachten tot 
een goed einde brengen. Vanaf deze leeftijd moet men aandacht besteden hoe een speler zich 
individueel maximaal kan ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept. 
 
 
ZONEVOETBAL als opleidingsfilosofie. 
 
Alle opleidingen staan in het kader van zonevoetbal. 
Het is van groot belang dat trainers en begeleiders op de hoogte zijn van het jeugdopleidingssplan 
en dat ze dit plan nauwkeurig volgen. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen 
de TVJO, JCO’s en de jeugdtrainers. Wij zijn er van overtuigd dat de rode draad die wij hiermee in 
onze trainingen en wedstrijden willen bewerkstelligen zal leiden tot een constructieve progressieve 
opleiding van onze jeugdspelers. 
 
 
OPVOEDKUNDIGE TAAK 
 
Ontwikkelen van een morele code. 
De jongeren die ons worden toevertrouwd willen we meer bijbrengen dan baltechniek en 
spelvaardigheid.  VVC Beernem wil haar jeugdspelers voetballend leren om te willen winnen, maar 
ook om te kunnen verliezen! 

Opleiding 



We proberen de jeugdspelers te tonen hoe een individu zijn eigen kunnen kan overstijgen door zich 
in te schakelen in een groep. Het groepsgevoel (wij-gevoel, one team) wordt gecultiveerd. Als we 
scoren, dan scoort de ploeg. Als we een doelpunt incasseren, dan dulden we niet dat de schuld bij 
een ploegmaat wordt gelegd. Leren als ploeg winnen, maar ook als ploeg te verliezen. 
Een sportief, moreel en sociaal correcte houding op en naast het veld wordt door de vereniging, in 
functie van de realisatie van dit jeugdplan, belangrijker geacht dan het resultaat van een wedstrijd. 
 
Het gedrag van de leden (spelers als medewerkers) is het uithangbord van de club. Van iedereen 
wordt verwacht dat hij/zij beleefd, communicatief, respectvol, strijdlustig en sportief is,… op alle 
vlakken, met en ten overstaan van iedereen (leden van de club en/of buitenstaanders). 
 

 
OPLEIDINGSTAAK 
 
Aanleren van specifieke voetbalvaardigheden. 
We opteren om onze jeugdploegen attractief combinatievoetbal te laten spelen. 
Om dit te kunnen bewerkstellen leren we de spelers functionele technieken aan - balgevoel, 
techniek, wedstrijdjes – met het aanleren van gepast en juist bewegen zonder bal – 
vrijlopen, vrije ruimte benutten, ruimte maken voor medespeler. 
Het constant trainen op balgevoel moet de spelers zekerheid en rust geven als ze aan de bal zijn. 
Rust aan de bal, samen met een goede aanname, geeft de speler méér tijd om de vrije man te 
zoeken. 
 
 
Elk kind is even belangrijk. 
 
Elk kind moet evenveel aandacht krijgen, de realiteit leert ons dat we meer aandacht moeten 
besteden aan kinderen die minder begaafd zijn dan de meer begaafde. Vanaf de jongste leeftijd kun 
je de kinderen indelen in een bepaald type waarmee je dan gedifferentieerd kan werken. 
De minst begaafde maken de grootste progressie. Van meer getalenteerde spelertjes moeten we 
ook meer eisen. Voetbal is een collectief spel uitgevoerd door individuen.  
 
School en voetbal 
  
Als voetbalclub doen wij er alles aan om het maximale uit onze jeugdwerking te halen. Toch is de 
club er zich van bewust dat de studies van onze spelertjes absolute prioriteit zijn. Positieve 



resultaten hebben immers een positieve weerslag op het veld. Wij tonen dan ook begrip voor de 
soms zware agenda van onze spelers.  
Een seintje naar de begeleider de dag voor de training volstaat om gewettigd afwezig te zijn wegens 
een teveel aan huistaken en/of lessen. Voor en tijdens de examenperiodes worden het aantal 
trainingen gereduceerd zodat geen enkele speler een training moet missen.  
Het is bewezen dat tijdens de examenperiode een student tussen het studeren door een pauze moet 
inlassen die hij het best opvult met een sportieve prestatie, vandaar dat wij aanraden om toch te 
komen trainen tijdens de examenperiode.    
Tracht tijdens de momenten dat je rust neemt andere mensen te zien. Blijf niet alleen met een boek 
op je studeerkamer zitten of spendeer je rust niet aan facebook of computerspelletjes allerhande. 
Sport bevordert de nachtrust, het houdt je lichaam in conditie en verhoogt zo de weerstand. Ga 
uiteraard niet tot het uiterste, put je reserves niet verder uit. Tijdens de examens krijg je gemakkelijk 
de indruk dat alles wat niet studeren is tijdverlies is. Sommigen beperken hun slaap tot een 
onaanvaardbaar minimum en nemen hun toevlucht tot snelle, vaak ongezonde maaltijden, waarvoor 
ze de studie niet of amper onderbreken. Bedenk dat dit een totaal verkeerde houding is: tijd die je 
in eten, slapen en sporten stopt, is een zeer goede investering: het studierendement ligt stukken 
hoger. Je studeert meer in minder tijd en wat je studeert ken je ook beter.  

 

Verwachtingspatroon van de ouders/grootouders 

 
 Aangezien de vereniging een groot deel uitmaakt van de tijdsbesteding van de speler, is het 

belangrijk tot een goede informatie-uitwisseling te komen. Daarom worden de ouders gevraagd 
om de trainer of jeugdverantwoordelijke op de hoogte te houden van belangrijke familiale 
omstandigheden, problemen op school, eventuele medische problemen. Zo is de trainer en de 
vereniging op de hoogte van de situatie van het kind en kan er daar rekening mee gehouden 
worden. Het spreekt voor zich dat alles met de nodige discretie behandeld wordt. 

 De ouders zorgen ervoor dat de trainer tijdig op de hoogte wordt gebracht van de voorziene 
afwezigheid van hun kind (reis, belet op dag van wedstrijd, niet kunnen komen trainen,…) 

 De ouders worden met aandrang gevraagd om erop toe te zien dat hun kind op tijd is voor zowel 
training of wedstrijd. Zeker wat betreft uitwedstrijden is dit belangrijk om het vervoer te kunnen 
regelen en op tijd aanwezig te zijn om een degelijke wedstrijdvoorbereiding te hebben. 

 Geef blijk van belangstelling voor de sport van uw kind, steun hem/haar en ga zoveel als 
mogelijk kijken naar wedstrijden. 

 Wees enthousiast en stimuleer uw kind. Bij even geen zin… stimuleer hem/haar om toch naar de 
training of wedstrijd te gaan of om door te gaan. 

 Laat uw kind niet gaan trainen of wedstrijd spelen indien hij koorts heeft. Verwittig onmiddellijk 
de trainer. 

 Let er op dat uw kind voldoende slaap heeft gehad de nacht voor de wedstrijd, niet te laat naar 
bed! 

 Let op uw kind zijn voedingspatroon, tijdens de week, de dag van de wedstrijd. 
Zorg voor een sportdorstlesser (geen cola of andere overgezoete dranken). 

 Laat uw kind zelfstandig zijn voetbaltas maken, maar zie er op toe dat hij alles mee heeft. 
Maak dat hij zijn clubtraining aan heeft om naar de wedstrijd te gaan. 

 Let erop dat uw kind zijn ‘voetbalhuiswerk’ doet. 
 Gun uw kind het kind zijn, verlang geen zaken die hij/zij nog niet aankan. 
 Toon respect voor de trainer, voor de scheidsrechter, voor de tegenstrever. 

Let op uw taalgebruik, geen getier en scheldtirades. Sporteducatie staat immers hoog in ons 
vaandel. 



 Geef geen drinkgeld aan uw kind als hij een doelpunt scoort, voetbal is immers een ploegsport. 
 Laat het coachen over aan de trainer of de jeugdverantwoordelijke. 
 Als uw kind op de sukkel is met een of ander letsel; ga naar de dokter en verplicht hem niet om 

te komen trainen of spelen tegen het doktersadvies in. 
 Gebruik geen tactische kreten bij debutantjes of duiveltjes zij hebben het al moeilijk genoeg met 

de bal, zichzelf en de tegenstrever. Laat ze enkel oor hebben voor hun trainer. 
 De trainer in eerste instantie en eventueel de jeugdcoördinator staan altijd open indien u als 

ouder iets wil aankaarten of overleggen. 
 VVCB doet geregeld beroep op ouders om een aantal sportieve en logistieke taken op zich te 

nemen: fluiten van duiveltjes, trainer helpen op training, vervoer van spelers, begeleiding bij 
activiteiten, opknappen van de accommodatie,… . 
Dat sluit aan bij het sociale luik van het jeugdbeleidsplan. Jongeren voelen zich beter thuis in een 
club als ook hun ouders goed geïntegreerd zijn 
 

Reglementen, documenten en informatie 
 
Op de website vindt u het intern reglement, het jeugdbeleidsplan en brochures. 
Een handgreep: 

 Pestgedrag 
 Druggebruik 
 Sport en voeding 
 Klachten en ongewenst gedrag 
 Wat bij ongeval 

 


