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1. Trainersopleidingen en bijscholingen 
 

INITIATOR - GETUIGSCHRIFT C NAJAAR 2011  
LAST CALL: wie nog wenst in te schrijven, moet dit nu onmiddellijk doen want komende week start de 

2e les en dit is de ultieme deadline voor inschrijvingen! 

 Antwerpen: Antwerpen, Boechout, Duffel, Stabroek en Vorselaar (allen op maandag) 

 Limburg: Genk (vrijdag), Houthalen-Helchteren (donderdag), Herk-de-Stad, Overpelt en Sint-

Truiden (maandag) 

 Oost-Vlaanderen: Assenede, Dendermonde, Lebbeke, Oostakker en Oudenaarde (allen op 

maandag) 

 Vlaams-Brabant: Affligem, Bierbeek, Holsbeek, Meise, Sint Pieters Leeuw en Zaventem (allen 

op maandag) 

 West-Vlaanderen: Tielt, Roeselare en Oostkamp (maandag), Nieuwpoort (dinsdag), 

Poperinge (donderdag) en Wervik (vrijdag) 

 

TRAINER B - UEFA-B 2011-2012 
LAST CALL: wie nog wenst in te schrijven, kan dit nu nog doen want komende week starten de lessen. 

Na de 2e les zijn geen inschrijvingen meer mogelijk! 

 Antwerpen: Boom en Kasterlee/Tielen (allen op maandag) 

 Limburg: Tessenderlo,  Beringen en Bilzen (allen op maandag), Genk (dinsdag) 

 Oost-Vlaanderen: Laarne (maandag), Aalter, Oudenaarde en Temse (allen op woensdag) , 

Lokeren (vrijdag) 

 Vlaams-Brabant: Wijgmaal en Beersel-Drogenbos (allen op maandag) 

 West-Vlaanderen: Brugge, Torhout, Zonnebeke en  Zwevegem (allen op maandag) 

 

TRAINER A - UEFA-A 2011-2012  

De lessen starten begin oktober in elke provincie! 

 Antwerpen: Wommelgem (maandag) 

 Limburg: Beringen (zaterdag) 

 Oost-Vlaanderen: Laarne (maandag) 

 Vlaams-Brabant: Diegem (woensdag) 

 West-Vlaanderen: Varsenare (zaterdag) 

 

Meer informatie kan je vinden op de website van de KBVB: 

http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers.html.  

 

Alle inschrijvingen gebeuren enkel en alleen via de website van VTS: 

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Pages/default.aspx.  

http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers.html
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Pages/default.aspx
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2. Talentdetectie 
 
OPEN TALENTENDAGEN 
Komende weken worden er open talentendagen georganiseerd. 
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. 
Meer informatie is terug te vinden op 

http://www.footbel.com/templates/_NewsDetail/index.php?page=eb973ea1fffe1781c4fc32
3a34970b03&detail=e18fcd3aa5b4985c0723db74c3047c8c&lang=nl. 

 
3. 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 www.footpass.be. 

 

FO JEUGDSPORT 2012: AANKONDIGING FOJ-AVONDEN 
Indien jouw club geen interesse zou hebben om op een verantwoorde manier met onze jongeren om 

te gaan, moeten jullie natuurlijk niet inschrijven, máár… indien jullie wél met de jeugdopleiding 

begaan zijn, hopen we jullie te verwelkomen op één van deze FOJ-avonden! 

In Oost-Vlaanderen vinden deze plaats op: 

-Sporting Lokeren – 05-09-11 

-KAA Gent – 14-09-11 

Bezoek de website van de VFV voor meer informatie: 

http://voetbalfederatievlaanderen.be/nl/nieuws/22/678/info-avonden-jeugdopleiding.html.  

 

http://www.footbel.com/templates/_NewsDetail/index.php?page=eb973ea1fffe1781c4fc323a34970b03&detail=e18fcd3aa5b4985c0723db74c3047c8c&lang=nl
http://www.footbel.com/templates/_NewsDetail/index.php?page=eb973ea1fffe1781c4fc323a34970b03&detail=e18fcd3aa5b4985c0723db74c3047c8c&lang=nl
http://www.footpass.be/
http://voetbalfederatievlaanderen.be/nl/nieuws/22/678/info-avonden-jeugdopleiding.html
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4. Voetbal voor allen 
 
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 via www.weekvandesportclub.be. 

 

MEISJES KUNNEN HET OOK – WEST-VLAANDEREN 
Deze dag van het meisjesvoetbal wordt georganiseerd door mijn collega Sven Cnudde uit 

West-Vlaanderen. 

Meer informatie kan je terugvinden op 

http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/images/filelib/Meisjeskunnenhetookaffiche_22

24.pdf. 

 

5. 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, …! 
 

TEWERKSTELLING IN DE SPORTSECTOR 
In de opleiding krijg je een inzicht in de verschillende mogelijke vormen van tewerkstelling in de 

sportsector. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van wat de verschillende stappen zijn bij het zelf 

tewerkstellen van personeel. Verder krijg je antwoorden op: "Hoe is een loon samengesteld ?", "Wat 

zijn de kosten als werkgever ?", "Welke vergoedingen zijn mogelijk?" ,"Kan ik gepensioneerden 

inschakelen?", ... Een must voor ieder clubbestuur en alle federaties die begaan zijn met correcte en 

officiële tewerkstelling in de sportsector! Een organisatie van BVLO i.s.m. Sportac.  

Wanneer: woensdag 28 september 2011 van 19u tot 22u.  

Waar: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

Alle informatie vind je via deze link: http://www.bvlo.be/nl/x/666. 

 

http://www.weekvandesportclub.be/
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/images/filelib/Meisjeskunnenhetookaffiche_2224.pdf
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/images/filelib/Meisjeskunnenhetookaffiche_2224.pdf
http://www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen
http://www.bvlo.be/nl/x/666
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CURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTERS 
Vanaf vrijdag 9 en zaterdag 10 september 2011 zal er opnieuw een cursus voor kandidaat – 

scheidsrechters ingericht worden in de zeven gewesten van de provincie, namelijk Aalst, Gent, 

Noorden, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem. De cursus omvat vijf lessen met een 

schriftelijk en een mondeling examen. Zowel dames als heren komen –mits het voorleggen van een 

getuigschrift van goed- zedelijk gedrag en een medisch attest – voor de cursus in aanmerking. De 

kandidaten dienen ten volle vijftien jaar oud te zijn op de dag van het examen, 15 oktober 2011. Ook 

spelers worden tot de cursus toegelaten. Deze kunnen bij hun club actief blijven als speler maar 

mogen tevens wedstrijden leiden voor jeugd en reserven bij andere clubs van de K.B.V.B. 

Inschrijven kan per brief of fax bij het secretariaat van het K.B.V.B. Oost-Vlaanderen, Speldenstraat 

19, 9000 Gent. Faxnummer 09/2231817 – met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, 

volledig adres en het gewest waar de kandidaat de cursus wil volgen, ofwel telefonisch bij het 

secretariaat van de K.B.V.B. Oost-Vlaanderen op het nummer 09/235 75 54 waar de gewenste 

inlichtingen kunnen bekomen worden; ofwel via het inschrijvingsformulier dat terug te vinden is op 

de website van de K.B.V.B.; ofwel zich rechtstreeks aanmelden op de dag van de eerste les in het 

lokaal waar de kandidaat de cursus wenst te volgen (zie lijst onderaan). De cursus is volledig gratis en 

alle documenten worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. 


