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Interprovinciale Jeugdopleiding U6-U19

2016-2017

Where football meets passion



Welkom

Beste speler, beste ouder,

Foot Pass en VFV hebben de jeugdwerking 

van KVK Tienen voor de tweede maal op rij 

3 sterren toegekend. Dit betekent dat wij voor

de volgende 3 seizoenen Interprovinciaal 

voetbal spelen. 

Met deze presentatie willen wij jullie graag

inlichten over het beleid dat wij in het seizoen 

2016-2017 zullen volgen.

Veel leesplezier en succes in het nieuwe seizoen.

Het Jong KVK Team.
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Trainingssessies

Gewestelijke U6/U7 – Kidsclub (Multimove)

- Woensdag 17:00 – 18:00 (U4 -> U7)

- Vrijdag 17:00 – 18:00 (U6 en U7)

Start trainingen : 3/08/16



Trainingssessies

Provinciale U8 – U9 : start 27/07

Individuele speelwijze

Woensdag 17:45 – 19:15

Collectieve en wedstrijdgerichte sessie

Vrijdag 17:45 – 19:15



Trainingssessies

Interprovinciale U10 –> U13 : start 25/07

Individuele speelwijze

Maandag 17:45 – 19:15

Collectieve speelwijze

Dinsdag 17:45 – 19:15 (U10, U11 en U12)

Woensdag 17:45 – 19:15 (U13)

Wedstrijdgerichte sessie

Donderdag 17:45 – 19:15 (U10, U11 en U12)

Vrijdag 17:45 – 19:15 (U13)



Trainingssessies

Interprovinciale U14 –> U16 : start 25/07

Individuele speelwijze

Maandag 19:15 – 20:45 (U14 en U15)

Collectieve speelwijze

Dinsdag 19:15 – 20:45 (U15 en U16)

Woensdag 19:15 – 20:45 (U14 en U16)

Wedstrijdgerichte sessie

Donderdag 19:15 – 20:45 (U15)

Vrijdag 19:15 – 20:45 (U14 en U16)



Trainingssessies

Interprovinciale U17 : start 25/07

Individuele speelwijze

Maandag 19:30 – 21:00

Collectieve speelwijze

Woensdag 19:30 – 21:00

Wedstrijdgerichte speelwijze

Vrijdag 19:30 – 21:00



Trainingssesies

Interprovinciale U19 : start 25/07 

Het trainingsschema zal door de trainer 

maandelijks opgesteld worden.



Trainingssessies

Doelmannen : start 22/08

U8 – U9 

Maandag 17:00 – 17:45

U10 – U11 – U12 – U13

Donderdag 17:00 – 17:45

U14 – U15 – U16

Maandag 18:00 – 18:45

U17 – U19

Maandag 19:00 – 19:45



Wedstrijden

Thuiswedstrijden 

Week 1 Uur V A V B V C

1 2 1 2 1 2

Zaterdag 10:00 U12IPA U12IPB

11:15 U11R U10IP U11IP

14:30 U 16IP U 15IP U8PA U8PB

Week 2 Uur V A V B V C

1 2 1 1 1 2

Zaterdag 10:30 U 14IP U13IPA U13IPB U9PA U9PB

13:00 U6R

14:30 U 19IP U 17IP U7R



Wedstrijden U10-U11

Om de overgang, qua ploegen,  van U11 naar U12 (van 1 naar 2 

ploegen) gemakkelijker en logischer te laten verlopen, gaan we 

een U11 Gewestelijke ploeg inschrijven. 

In deze U11 Gewestelijke ploeg zullen, in een beurtrolsysteem 

U10IP en U11IP spelers spelen.

Zij worden uiteraard beschouwd als 1 groep IP en zullen ook op 

dit niveau trainen.



Trainingsaccenten

De persoonlijke ontwikkeling van iedere speler 

staat centraal binnen het collectieve kader van 

de trainingssessies en wedstrijden. Een speler 

heeft immers medespelers en tegenstanders 

nodig om ten volle uitgedaagd te worden.

Een goed ontwikkeld coördinatievermogen is 

nodig voor de ontwikkeling van het individuele 

technisch vermogen.



Trainingsaccenten

Lichaamsbeheersing als basis voor een optimale 

balbeheersing.

Lichaams- en balbeheersing als fundament voor 

een betere spelbeheersing.



Trainingsaccenten

Trainingsaccenten die in al onze oefenvormen 

aan bod komen :

- Technische vaardigheden

- Snelheid van handelen en denken

- Spelinzicht

- Mentale vaardigheden



Trainingsaccenten

Technische vaardigheden :

Technische beheersing van de 1 tegen 1 bij U7 
tot U13 � functionele toepassing binnen het 

team bij U14 tot U19.

Snelheid van handelen en denken :

Hoog houden van de weerstand door het 
werken in kleine ruimte met beperkte en 

actieve verdedigers.



Trainingsaccenten

Spelinzicht :

Logisch opbouwen van 1/1 naar 11/11 door 

kleine en grote wedstrijdvormen met 

aandacht voor het individueel en collectief 

domineren (B+, B- en omschakeling)

Kleine wedstrijdvormen � veel balcontacten�

veel acties � intensieve aandacht = veel 

leermomenten.



Trainingsaccenten

Mentale vaardigheden :

Concentratie, motivatie, zelfvertrouwen, 

teamgeest en communicatie en weerbaarheid 

= Lifestyle.

Ontwikkeling staat boven resultaat.

Creatief technische ontwikkeling staat boven 

positionele ontwikkeling.



Trainingsaccenten

Als leidraad in al deze facetten van onze 
Jeugdopleiding laten we ons inspireren door :

Cogitraining en senseball!

“We see with our brain,

Not with our eyes!”

(meer info op onze op onze website)



Techniektraining

• Van U8 tot en met U13

• Tweewekelijks

• Voor U8 en U9 = extra 3de training

• Voor U10, U11, U12 en U13 = vervangende 

training (U13 traint dan niet op maandag)

Vanaf september!



Wedstrijdaccenten

- Opleiding staat boven resultaat.

- Fairplay en het spelen van een eerlijk spel.

- Dominant, aanvallend voetbal met een verzorgde 
opbouw van achteruit (kort, half lang en lang).

- Creativiteit, initiatief en keuzevorming zijn zeer 
belangrijk.

- Zo hoog mogelijk druk zetten om zo snel mogelijk 
de bal te veroveren.

- De individuele ontwikkeling van de speler staat 
centraal.



Evaluaties

Drie evaluatie momenten per seizoen

1ste evaluatie : september, tussen trainer en JC 

2de evaluatie : december, tussen trainer en 

speler/ouders

3de evaluatie : eind april, tussen trainer en 

speler/ouders



Evaluaties

1ste evaluatie

opmaken van de individuele en collectieve 

werkpunten van de spelersgroep

2de evaluatie

sterke punten en werkpunten meegeven aan 

de spelers � tips

3de evaluatie

evolutie van sterke punten en werkpunten 

bespreken



Extra sportieve

begeleiding

- Medische begeleiding en revalidatie : 
aanwezigheid van medische cel op trainingsdagen 
en wedstrijden (zie presentatie medische cel)

- Mentale begeleiding : aanwezigheid van Mental 
Coach. 

- Studie begeleiding : aandacht voor 
schoolresultaten en eventuele invloed op het 
sportieve. Er zal na schoolse opvang voorzien 
worden. 

= werkpunten  



Lidgelden

Gewestelijke U6 - Kidsclub (Multimove) – U7

225€

Provinciale U8 – U9

400€

Interprovinciale U10 – U19

400€

Voor elke categorie is het kledijpakket in het lidgeld 
inbegrepen.



Kledij

• Wedstrijd : Uitgaanskledij

Naar en van de wedstrijd aandoen!



Kledij

• Wedstrijd : opwarming

zomer winter regen



Kledij

• Wedstrijd :



Kledij

• Training : Extra trainingspakket (donkerblauw)

70€

NIET VERPLICHT, WEL AANBEVOLEN!



New!

• Cogitraining en Senseball

Meer info op www.kvktienen.be



New!

• Multimove



Samenwerking

• KVK Tienen heeft voor het seizoen 2016-2017 

samenwerkingsverbanden met :

KVV Houtem

KA Oplinter

DVC Eva’s Kumitich



New!

• Westel Circle

Extra Sportieve voordelen voor KVK!



New!

• T-Soccer City



Zomerstage

Van 22/08 tot 26/08 organiseren we onze 1ste

zomerstage waarin we onze nieuwe opleidings-

methode “cogitraining en senseball” gaan 

toepassen.

Vanaf U8 tot U19 kan iedere speler inschrijven 

via onze website www.kvktienen.be of via 

philippe.verbiest@gmail.com.



Huishoudelijk reglement

• Stiptheid

• Houding

• Hygiëne

• Verzorging en voeding

• Informatie

• Kledij en materiaal

• Infrastructuur

• Studie en voetbal

• De ouders

Volledig Huishoudelijk reglement, zie bijlage.


