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1. Trainersopleidingen en bijscholingen 
 

LICENTIEHERNIEUWING 
- Alle informatie rond de UEFA licenties vind je op de website van de KBVB. 

- Al heel wat trainers hebben hun licentiehernieuwing aangevraagd! Indien je reeds 15 licentiepunten 

verzameld hebt, kan je via deze link een licentievernieuwing aanvragen.  

 

GELIJKSCHAKELING TRAINERSDIPLOMA’S 

Heb je vragen rond een diploma of de gelijkschakeling ervan? Contacteer dan je provinciale 

coördinator via steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be! 

 

TRAINERSOPLEIDINGEN 
Trainers kunnen terecht op de website van de KBVB voor alle informatie voor onderstaande 

cursussen. De inschrijvingen echter gebeuren via de website van de Vlaamse Trainersschool. Vrij 

bladeren kan via “Vrije toegang”; er is ook een zoekfunctie: “Zoeken in catalogus”. Als je hier voetbal 

intikt, krijg je alle voetbalcursussen die georganiseerd worden. Links onderaan vind je ook een 

helpfunctie voor de inschrijving. 

 
 

http://www.footbel.com/nl/trainers/licenties.html
http://www.footbel.com/nl/trainers/hernieuwen_licenties.html
mailto:steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be
http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers.html
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Pages/default.aspx
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INITIATOR Voetbal - GETUIGSCHRIFT C SEPTEMBER 2011 

Dit seizoen wordt in de volgende centra de cursus Initiator Voetbal – Getuigschrift C georganiseerd 

van eind augustus 2011 (of begin september voor donderdag en vrijdagcursussen) tot eind december 

2011. De cursusdag is maandag, tenzij anders aangegeven. 

 

Antwerpen 

Boechout 
 

Vlaams-Brabant 

Affligem 

Duffel 
 

Bierbeek 

Merksem 
 

Holsbeek 

Stabroek 
 

Meise 

Vorselaar 
 

Sint-Pieters-Leeuw 

 
 
 

Limburg 

Genk (vr) 
 

Vilvoorde 

Herk-de-Stad 
 

Zaventem 

Houthalen-Helchteren (do) 
 

West-Vlaanderen 

Kortrijk 

Maasmechelen 
 

Nieuwpoort (di) 

Overpelt 
 

Oostkamp 

Sint-Truiden 
 

Poperinge (do) 

Oost-Vlaanderen 

Assenede (KVVK Bassevelde) 
 

Roeselare 

Dendermonde (SK Grembergen) 
 

Tielt 

Lebbeke (RC Lebbeke) 
 

Wervik (vr) 

Oostakker (KRC Gent-Zeehaven) 
  

Oudenaarde (KSV Oudenaarde)     
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TRAINER B Voetbal – UEFA B SEPTEMBER 2011 
Het komende seizoen wordt in de volgende centra de cursus Trainer B Voetbal – Uefa B  

georganiseerd van september 2011 tot mei 2012. Cursusdag is maandag, tenzij anders 

aangegeven. 

 

Antwerpen 

Boom 
 

Vlaams-Brabant 

Diegem (o.v. – info volgt) 

Kasterlee/Tielen 
 

Lennik (o.v. – info volgt) 

Zwijndrecht 
 

Wijgmaal  

 
 

Limburg 

Beringen 
 

West-Vlaanderen 

Brugge 

Bilzen 
 

Diksmuide 

Genk (di) 
 

Kortrijk/Varsenare (vr) 

Tessenderlo 
 

Zonnebeke 

 

Oost-Vlaanderen 

Aalter (woe) 
 

Zwevegem 

Ertvelde (woe) 
 

Zonnebeke 

Laarne  
 

Lokeren (vr) 
 

Oudenaarde (woe) 
 

Temse (woe) 
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TRAINER A Voetbal – UEFA A OKTOBER 2011 

Dit seizoen wordt ook de opleiding trainer A Voetbal (seniors) - UEFA A georganiseerd (= 2de 

jaar van cyclus 2). De cursisten kunnen de cursus in 5 verschillende cursuscentra en op 3 

verschillende lesdagen volgen. 

 Antwerpen: Wommelgem (maandag) 

 Limburg: Beringen (zaterdag) 

 Oost-Vlaanderen: Laarne (maandag) 

 Vlaams-Brabant: Diegem (woensdag) 

 West-Vlaanderen: Varsenare (zaterdag) 

De lessen starten pas begin oktober 2011 en de inschrijvingen gebeuren via de website van 

VTS. Deze inschrijvingen zullen pas geopend worden vanaf 20 augustus 2011. 

Om deel te nemen aan deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een getuigschrift A OF 

van een trainer A (Elite Youth) diploma (afgeleverd door VTS) OF van het Elite Youth diploma 

van de KBVB. De houders van een diploma van het niveau Elite Jeugd kunnen dus zonder 

schakelprogramma instappen in de opleiding trainer A (Seniors) / UEFA A. 

 

OPMERKING: Er wordt voor deze cursussen een minimum van 13 cursisten per lescentrum 

gehanteerd. Indien er minder zijn, wordt de cursus in dat lescentrum geannuleerd.  

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Pages/default.aspx
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2. Clubondersteuning  
 
FO JEUGDSPORT: PLANNING VAN DE AUDITS 2011 
Alle clubs die in de verre of nabije toekomst worden doorgelicht door Foot PASS, kunnen 

ondersteuning vragen aan hun provinciale coördinator. De planning van de auditafnames in 

2011 vind je terug op de website van de Foot PASS: (najaar)  

 

FO JEUGDSPORT 2011: TOEKENNING SUBSIDIEPUNTEN EN -BEDRAG 
De G.C.’s van alle clubs die een subsidiedossier hebben ingediend, hebben onlangs een 

bericht gekregen met het behaalde puntentotaal en het hieraan gekoppelde subsidiebedrag. 

Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij Steven De Jaegher. 

 

FO JEUGDSPORT 2012: AANKONDIGING FOJ-AVONDEN 
“TVJO van een eliteclub”,” interactief moment”, “de rol van de provinciale jeugdopleiding”, 
“subsidies voor clubs”: een paar kernwoorden om je alvast warm te maken voor deze 
opleidingsavonden voor TVJO’s en voorzitters! We organiseren deze avond 2 maal in elke 
provincie. Noteer voor Oost-Vlaanderen alvast: 

 Maandag 5 september 2011: Sporting Lokeren 

 Woensdag 14 september 2011: KAA Gent 
Concrete informatie ontvang je in de loop van volgende week! 

 

http://www.dexiafootpass.be/nl/deelnemen/planning/planning_seizoen_11_najaar.html
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3. Voetbal voor allen 
 
VOETBALSTAGE 2011 
De VFV-voetbalstage vond plaats van 25/07 tot 29/07 op de accommodatie van K Olsa Brakel. Dankzij 

de trainers die het FUN, FORMATION en EDUCATION –principe uitstekend toepasten, hebben de 59 

ingeschreven kinderen zich geweldig geamuseerd, nieuwe vrienden gemaakt en op voetbalgebied 

veel bijgeleerd! Hieronder enkele sfeerfoto’s: 
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WEEK VAN DE SPORTCLUB 
De VFV ondersteunt deze actie van Bloso die als doel heeft om mensen te laten proeven van het 

sporten in clubverband. Meer informatie vind je hier:  http://www.weekvandesportclub.be/. 

 
FOOTBALL KICK-OFF 2011 
Na het succes van de eerste editie vindt op woensdag 31/08/2011 de 2de Football Kick-OFF plaats. 

Het tornooi voor G-voetballers vindt plaats op de terreinen van Verbroedering Geel-Meerhout. Al 

heel wat topscheidsrechters en –coaches hebben hun aanwezigheid bevestigd. Kom zeker een kijkje 

nemen! Meer informatie vind je op www.footballkickoff.be. 

 

 

 
DOE-AAN-SPORT-BEURS 
De Voetbalfederatie Vlaanderen was dit jaar terug aanwezig op de Doe-aan-sport-Beurs te Gent. 
Gedurende 3 dagen werden de kinderen vanuit het 6e leerjaar wegwijs gemaakt in het 
voetbalspelletje. Dit gebeurde aan de hand van wedstrijdvormen en Futsal-initiatie. 
 

 

http://www.weekvandesportclub.be/
http://www.footballkickoff.be/
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SVS-APOTHEOSE 
Deze apotheose wordt ingericht door de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en ging in juni 
2011 door in de Topsporthal te Gent. Meer dan 1000 leerkrachten lichamelijke opvoeding 
waren op deze dag aanwezig. Zij konden zien hoe de Voetbalfederatie Vlaanderen een 
informatiestand had opgebouwd waarop zaken zoals opleidingspakketten, 
blessurepreventieposters, KBVB-opleidingsvisie, … terug te vinden waren. Naast deze 
informatiestand, die heel wat aandachtigen trok, werden er ook 2 praktijksessies gegeven 
van telkens anderhalf uur. Niet minder dan 98 deelnemers schreven in met als doel om de 
verkregen basic-oefenstof toe te passen tijdens hun lessen lichamelijke opvoeding. Hierdoor 
bereiken we als federatie een zo breed mogelijk publiek ter promotie van de voetbalsport. 
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OPEN TALENTENDAGEN 
In september 2011 worden er terug open talentendagen georganiseerd. Hieronder kan je de affiche 
terugvinden: 

 
Elke speler van de desbetreffende categorieën kan hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar 
steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be.  
De spelers die positief worden beoordeeld worden uitgenodigd om een activiteit van de provinciale 
jeugdopleiding bij te wonen en in een latere fase eventueel door te stoten tot de eindselectie. Als 
club kan dit inzake de labeling uiteraard ook de nodige meerwaarde met zich meebrengen. 
 

mailto:steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be
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4. Varia 
 

VFV OP FACEBOOK 
Sinds kort werd er door de Voetbalfederatie Vlaanderen een pagina op Facebook opgericht. 
Ga naar www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen, meld je aan en word “fan” van 
Facebook zodat je op de hoogte blijft van activiteiten, nieuwtjes, fotoreportages, …! 
 

DE RECHTEN VAN HET KIND IN HET JEUGDVOETBAL 
Elk kind moet zonder druk en op zijn/haar niveau kunnen sporten en voetballen! Daar is 
iedereen van overtuigd... maar, wat betekent dit in de praktijk? En hoe kunnen we hier als 
club toe bijdragen? Hoe maken we van de Panathlonverklaring een "hot topic" ... en welke 
clubs hebben deze verklaring al ondertekend? Dit alles en nog veel meer vind je terug onder 
het luikje "ethiek" van de VFV-website  
 

SAY NO TO DOPING 

Graag brengen we je op de hoogte van onderstaande initiatieven: 
 

 
 

 “Real Winner - True Champion or Cheat” is een educatief programma online voor 

recreatieve en professionele sporters, sportfederaties en sportclubs, trainers, leerkrachten 

en andere personen die betrokken zijn bij de sport. Het programma behandelt de 

verschillende aspecten van de Wereld Anti- Doping Code en de Vlaamse 

antidopingregelgeving in enkele korte, leuke en interactieve modules. De filmpjes in de 

modules zijn in het Engels, maar ze zijn ondertiteld in het Nederlands. Let wel op: De 

Nederlandse ondertitels en teksten geven de regelgeving zoals die in Vlaanderen van kracht 

is, en wijken soms af van de Engelse dialogen. Je hoeft het hele programma trouwens niet in 

één keer te doorlopen. Ontdek het gratis programma en de modules via de volgende link: 

http://flanders.realwinner.org  

 De “Play True Quiz” van het Wereld Antidopingagentschap WADA is een interactieve 

computertoepassing die je op een speelse manier test op jouw kennis van de 

antidopingregelgeving. De quiz is in het Nederlands beschikbaar en te bereiken via deze link: 

http://quiz.wada-ama.org  

 

http://www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/nl/pagina/240/ethiek.html
http://flanders.realwinner.org/
http://quiz.wada-ama.org/
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DRUGS BUITENSPEL 
www.drugsbuitenspel.be tracht de sector “in beweging” te brengen. Niet alleen letterlijk, maar ook 

figuurlijk wanneer het gaat om gezondheidseducatie. Deze website richt zich naar trainers, 

bestuursleden, sporters en supporters. www.drugsbuitenspel.be wil de sportclub handvaten 

aanreiken om goed voorbereid te zijn, indien er zich problemen voortdoen en uitwisseling te 

stimuleren tussen sportclubs… Je vindt er meer informatie rond vormingen, projecten en materialen. 

Op deze website vindt elke sportieveling alle spelregels terug om een preventieve aanpak te 

integreren in zijn/haar sportclub! 

http://www.drugsbuitenspel.be/
http://www.drugsbuitenspel.be/

