VOORBEREIDING THUIS:

Kleding en materiaal
▪ Trek je kinderen hun sportkleren al aan, want de kleedkamer op de club is gesloten.
▪ Geef hen kleding mee voor na het sporten als ze bezweet zijn.
▪ Geef je kinderen een drankje mee.
▪ Zorg dat ze al hun spullen bij zich hebben, zodat ze niets hoeven te lenen.

▪ Ontsmet hun sportmateriaal.

Hygiëne
▪ Laat je kinderen thuis nog naar het toilet gaan en laat ze hun handen 20 seconden met water en zeep wassen.

OP DE SPORTLOCATIE:

▪ Breng je kind(eren) tijdig naar de training en volg hierbij de afspraken van je gemeente/ sportclub.
▪ Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de sportclub.
▪ Volg de richtlijnen van de organisatie, (informatieborden).
▪ Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen

van de begeleiding opvolgen.

NA HET SPORTEN:

▪ Laat je kinderen hun handen wassen of desinfecteer ze.
▪ Douchen moet thuis gebeuren. Dit kan niet op de sportlocatie.
▪ Als je na het sporten iets gaat drinken in de kantine, houd dan rekening met de afstandsregels, behalve bij uw

huisgenoten of uw uitgebreide sociale bubbel van maximum 10 personen. Kinderen tot en met 12 jaar
hoeven onderling ook geen afstand te houden.
▪ Ontsmet je eigen sportmateriaal.

Doelstellingen, missie en visie van de club
- Verantwoordelijken KFC Alken
- Doelstellingen en missie
- Evaluatie en ploegindeling

Werking provinciaal en gewestelijk jeugdvoetbal

Voorstelling trainers en trainingsmomenten 2020-2021

Voorzitter

Danny Jeuris

danny.jeuris@kfcalken.be

Secretaris / GC

Dirk Mommen

secretariaat@kfcalken.be

Jeugdvoorzitter

Eric Wyckmans

eric.wyckmans@kfcalken.be

Jeugdsecretaris

Gunther Jacobs

gunther.jacobs@kfcalken.be

Administratief coördinator

Nico Wouters

nico.wouters@kfcalken.be

AVJO (algemeen verantwoordelijke JO)

Bert De Bruyne

bert.debruyne@kfcalken.be

TVJO (technisch verantwoordelijke JO)

Kristof Mebis

kristof.mebis@kfcalken.be

Sportief coördinator

Timmy Vanbrabant

timmy.vanbrabant@kfcalken.be

Coördinator afgevaardigdencomité

Dirk Carlens

dirk.carlens@kfcalken.be

Kinesist

Geoffrey Jans

geoffrey.jans@hotmail.com

Sportieve cel KFC Alken:

• Danny Jeuris
• Dirk Mommen
• Bert de Bruyne
• Timmy Vanbrabant
• Kristof Mebis

ONZE PIJLERS: PLEZIER – PASSIE

Iedereen binnen en buiten Alken die wil voetballen, moet bij ons op elk niveau terecht kunnen. Aangezien we
sterk willen inzetten op individuele kwaliteitsontwikkeling laten wij (vanaf U8-niveau) iedereen op haar/zijn
niveau spelen.
Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal: gelukkige kinderen worden gelukkige
volwassenen. Maar toch stelt KFC Alken zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballer. Elke
jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenstemming met
haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.
Om die reden is KFC Alken vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter
beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen
ontwikkelen.

Het proefproject “afgevaardigdencomité” werd in het seizoen 2019 – 2020 in werking gesteld. We streven
ernaar om het komend seizoen 2020 – 2021 het afgevaardigdencomité optimaal in werking te stellen. In dit
comité zal de afgevaardigde van elk team vertegenwoordigd zijn.
De doelstelling bestaat hieruit dat er eenvoudiger een brug kan worden gemaakt tussen ouders / spelers naar de
trainers, sportieve cel of dagelijks bestuur toe.
Zij zullen een luisterend oor zijn naast en op het veld en zullen om de 2 maanden een evaluatie maken samen
met het de sportieve cel. Zo willen wij ernaar streven om kort op de bal te spelen en eventuele problemen tijdig
te signaleren en op te lossen met betrekking tot de ontwikkeling van elk team / speler.

Toelichting spelersevaluatie
Een belangrijk kenmerk van onze aanpak in het kader van de 2 individuele spelersevaluaties per
voetbalseizoen is dat wij sterk willen inzetten op open communicatie. Feedback wordt gezien als een discussieen reflectiemoment.
Wij streven er dan ook naar om kort op de bal te spelen en tijdig zaken te signaleren met betrekking tot
individuele ontwikkeling.
Het formele evaluatiemoment zou dan geen verrassingen meer mogen inhouden.
• Spelersgroepen en/of spelers worden maandelijks besproken in de trainersvergaderingen geleid door de

sportieve cel.
• Spelers worden individueel geëvalueerd in de maand december en april door de trainer en sportieve cel.
• Ouders en spelers worden in de maand december en april uitgenodigd op een ouderavond. Op deze

ouderavonden kunnen de ouders met de desbetreffende trainer en/of sportieve cel praten over de sportieve
evaluatie van hun kinderen.
• Bijkomend contact tussen ouders, trainers en sportieve cel is steeds mogelijk na afspraak.

Indeling teams in augustus

Spelers trainen gedurende de eerste twee weken in augustus samen per leeftijdscategorie, ongeacht het niveau
van het afgelopen seizoen !
Spelers worden voor aanvang van het voetbalseizoen grondig besproken door de nieuwe trainers alsook de
trainers van afgelopen seizoen en sportieve cel. De indeling wordt half augustus bekent gemaakt.
De evaluaties van het afgelopen seizoen worden meegenomen in deze indeling, maar zijn niet bindend voor het
komende seizoen.
Bij een eventuele daling naar een lager niveau bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt dit eerst grondig en
persoonlijk besproken met de ouders en speler door de nieuwe trainer en/of sportieve cel vooraleer de
bekendmaking van de nieuwe teams.
Een afwezigheid door vakantie in de maand augustus is niet doorslaggevend bij de indeling van de teams.

Doorschuiven doorheen het seizoen naar het provinciaal niveau
Een speler krijgt na een zeer positieve beoordeling tijdens een maandelijkse trainersvergadering de
mogelijkheid om mee te trainen met het hoger niveau om op een rustige manier te wennen aan het niveau en
kennis te maken met de nieuwe groep en trainer. Concreet betekent dit dat er enkel kan doorgeschoven worden
na de individuele evaluatie in de maand december of bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.
KFC Alken behoudt het recht op uitzonderingen voor een specifieke speler vroeger door te schuiven naar een
hoger niveau.
Werkwijze:
▪ Bij een positieve beoordeling worden de ouders en speler uitgenodigd door de huidige en toekomstige trainer

voor een bijkomend oudercontact. Tijdens dit contact wordt de evaluatie besproken en worden er plannen
opgezet naar verdere ontwikkeling toe.
▪ Deze speler krijgt voor minstens 6 weken de mogelijkheid om mee te trainen met het hoger niveau (1

training per week), na deze 6 weken wordt er geëvalueerd door de sportieve cel en trainer en kan deze
werking verlengd worden.
▪ Wordt er bij de eerstvolgende individuele evaluatie in december positief geëvalueerd dan wordt er

doorgeschoven naar het hoger niveau.
▪ Doorschuiven naar het hoger niveau is niet bindend voor de rest van het seizoen of voor het komend seizoen.

Doorschuiven provinciale spelers:
Spelers die uitstijgen boven het basisniveau van hun team zullen op vaste basis (1 training per week)
doorschuiven voor trainingsmomenten en/of wedstrijden bij het provinciaal team in de oudere
leeftijdscategorie.
Deze spelers krijgen voor minstens 6 weken de mogelijkheid om zich verder te profileren, na deze 6 weken
wordt er geëvalueerd door de sportieve cel en trainer. Deze werking kan verlengd worden of er kan samen met
de technische cel, trainers , speler en ouders beslist worden om vast door te schuiven naar de oudere
leeftijdscategorie.

Terugschuiven doorheen het seizoen naar het gewestelijk niveau
Een speler krijgt na een eventuele negatieve beoordeling tijdens een maandelijkse trainersvergadering telkens
de tijd om te werken aan zijn progressie. Concreet betekent dit dat er enkel kan teruggeschoven worden na de
individuele evaluatie in de maand december of bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.
KFC Alken behoudt het recht op uitzonderingen voor een specifieke speler vroeger terug te schuiven naar een
lager niveau. Dit zal steeds gebeuren in functie van de jeugdspeler.
Werkwijze:
▪ Bij een negatieve beoordeling worden de ouders en speler uitgenodigd door de trainer voor een bijkomend

oudercontact. Tijdens dit contact wordt de evaluatie besproken en worden er plannen opgezet naar verdere
ontwikkeling toe. Wordt er bij de eerstvolgende individuele evaluatie in december weinig tot geen
progressie vastgesteld dan wordt er teruggeschoven in functie van de jeugdspeler.

▪ Speler & ouders worden hierover grondig ingelicht door de huidige trainer en sportieve cel.
▪ De trainer van het hoger niveau behoud binding bij de desbetreffende speler en tracht deze te volgen in al

zijn mogelijkheden.

▪ Bij een verandering van niveau krijgt de desbetreffende speler evenveel kansen als zijn teamgenoten om

alsnog door te schuiven naar het hoger niveau.

▪ Spelers worden niet naar een lager niveau geplaatst bij eventuele berispingen of storend gedrag. Hier zoeken

we samen met ouders en speler naar de oorzaak van en oplossing voor dit gedrag.

▪ De laatste evaluatie in de maand april is niet bindend voor het komend seizoen.

DE SPELER STAAT CENTRAAL

Geen druk naar resultaat, bij KFC Alken staat de opleiding centraal !
Steunen en vertrouwen geven (positieve coaching staat voorop).
Speelgelegenheid: minstens halve wedstrijd speelgelegenheid voor iedereen.
Positie op het veld is afhankelijk van:
▪ de eigen specifieke kwaliteiten,
▪ de kwaliteiten van de medespelers,
▪ de persoonlijke ontwikkeling als voetballer.

Het specifiek jaarplan per ontwikkelingsfase is uniform tussen het provinciaal en gewestelijk niveau.
Merken wij als club dat er bepaalde leerplandoelstellingen niet kunnen worden gehaald, zullen wij afdalen van
de specifieke ontwikkelingsdoelen. Zodoende dat éénieder kan evolueren tot het best mogelijke individueel
niveau binnen een teamsport waarbij het kind/speler centraal staat.
Projecten in de jeugdopleiding ter ondersteuning van de individuele opvolging:
▪ Project POP & PAP* vanaf U10 tem. U21 (gewestelijk en provinciaal)
▪ Project fysieke fitheid vanaf U13 tem. U21 (gewestelijk en provinciaal)
▪ Project lifestyle attitude vanaf U10 tem. U13 (gewestelijk en provinciaal)

* POP = Persoonlijk ontwikkelingsplan
PAP = Persoonlijk actieplan

NIEUW: Project medische opvolging
De clubkinesist Geoffrey Jans is de drijvende kracht achter de medische omkadering binnen KFC Alken.
Samen met de sportieve cel vormt hij de medische cel binnen de club. Enkele voorbeelden van zaken die door
de medisch cel uitgewerkt worden:
▪ samenwerking met een podoloog,
▪ het opstellen van een procedure bij blessure,
▪ acties opzetten ter preventie van blessures,

▪ een EHBO-avond organiseren,
▪ acties opzetten ter bevordering van een gezonde levensstijl,
▪ een kiné voorzien voor de jeugd,
▪ het uitwerken van een visie rond core stability, (loop)coördinatieoefeningen,
▪ communicatie met visies en trainers betreffende re-integratie van een geblesseerde speler,
▪ lifestyle implementatie.

Team

Trainer

Team

Trainer

U5
U6 Gew.
U7 Gew.

Bertels Sigrid
Hayen Stan
Mellemans Dirk
Jacobs Gunther, Jacobs Jochen &
Grosemans Arno
Machiels Jean Marie & Hayen Michael
De Bruyne Bert
In onderhandeling
Mebis Kristof
Franco Hugo

U12 Prov.
U12 Gew.
U13 Prov.
U13 Gew.
U15 Prov.
U15 Gew.
U15 Gew.
U17 Prov.
U21 Prov.
Keepers
Hulptrainers

Derwael Davy
Van Boxem Stijn
Vanbrabant Timmy
Slingers Rudy
De Hulsters Ian
Bonneux Yannick
Dialo Yassin
Motmans Brent
Knapen Erwin
Pauwels Olivier
Put geert en Delorge Kristof

U8 Prov.
U9 Prov.
U10 Prov.
U10 Gew.
U11 Prov.
U11 Gew.

OPMERKING U15 Gew.:
Er zullen in de gewestelijke U15 reeksen 2 teams van KFC Alken worden ingeschreven. Deze teams zullen gelijkwaardig ingedeeld worden !

U5

Woensdag

17h30 – 18h30

U12P

Woensdag & Vrijdag

19h15 – 20h30

U6

Woensdag

18h00 – 19h00

U12G

Woensdag & Vrijdag

19h15 – 20h30

U7

Woensdag & Vrijdag

18h00 – 19h00

U13P

Woensdag & Vrijdag

19h15 – 20h30

U8P

Woensdag & Vrijdag

18h00 – 19h00

U13G

Woensdag & Vrijdag

19h15 – 20h30

U9P

Dinsdag & Donderdag

18h00 – 19h00

U15P

Nog te bepalen

Nog te bepalen

U10P

Woensdag & Vrijdag

18h00 – 19h15

U15G

Woensdag & Vrijdag

18h00 – 19h15

U10G

Dinsdag & Donderdag

18h00 – 19h15

U15G

Woensdag & Vrijdag

18h00 – 19h15

U11P

Woensdag & Vrijdag

18h00 – 19h15

U17P

Dinsdag & Donderdag

18h00 – 19h30

U11G

Woensdag & Vrijdag

18h00 – 19h15

U21P

Dinsdag & Donderdag

19h30 – 21h00

▪ Trainingsdagen en trainingsuren zijn tot op heden nog onder voorbehoud.
▪ De trainingen zullen starten vanaf dinsdag 04 augustus.
▪ Locatie onderbouw en middenbouw (U6 tem. U13) - Terkoest.
▪ Locatie bovenbouw (U15 tem. U21) - Langveld
▪ In de maand augustus kunnen de trainingsdagen, trainingsuren en locaties afwijken van deze

doorheen het seizoen.

KFC ALKEN STAAT VOOR HANDEN UIT DE MOUWEN,
MAAR OOK IN ELKAAR : TEAMWORK

Concreet zijn we dringend op zoek naar :

KFC Alken is steeds op zoek
naar vrijwilligers:

• Medewerkers voor werkgroep evenementen
(organisatie, hulp, ….)
• Medewerkers voor werkgroep sponsoring.
• Medewerkers voor opzetten en onderhouden website.
• Medewerkers voor werkgroep infrastructuur
(organisatie en onderhoud huidige accommodatie,
inbreng opzet nieuwe accommodatie, … ).
• Hulp eender waar (kantine, evenementen, … ).
▪ Handige harry’s die overal kunnen inspringen,
hulpmiddelen maken, … .

Indien interesse om een steentje bij te dragen aan de uitbouw van onze club, maakt niet uit hoeveel tijd
u kan en wil spenderen (alle beetjes helpen), meld u aan bij één van de bestuursleden,
hun mailadressen vind je vooraan in de presentatie.

