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1. Trainersopleidingen en bijscholingen 
 

INITIATOR VOETBAL (GETUIGSCHRIFT C)  
LAST CALL voor deze opleiding! De opleidingen vinden plaats op maandag, tenzij anders 
aangegeven. Klik hier om in te schrijven via de website van VTS.  Meer informatie over de 
cursus vind je via deze link. 
 

Antwerpen 

Balen  

Oost-Vlaanderen 

Berlare 

Boechout  Kruishoutem 

Oud-Turnhout  Maldegem 

Ravels  Zwalm 

Bornem  Merelbeke 

Berchem (woe)  Evergem (woe) 

Limburg 

Bilzen  

Vlaams-Brabant 
 

Bever 

Ham  Hoeilaart 

Hamont-Achel  Tienen 

Heusden-Zolder  Zemst 

Bree  Haacht (zon) 

Zonhoven  

West-Vlaanderen 

Ledegem (di) 

Riemst (vr)  Wingene (do) 

Beringen (woe)  Anzegem  

   Ichtegem (woe) 

   Damme 

   Roeselare 

REFLECTIE 5de INTERNATIONAAL COLLOQUIUM 
Naar goede gewoonte was ook het 5de internationaal colloquium een voltreffer. Boeiende 

uiteenzettingen van Hans Van Breukelen, Vital Heynen en Georges Leekens deden het thema 

“Succesvol coachen” alle eer aan! Dank aan de meer dan 600 aanwezigen en ongetwijfeld 

tot op een volgende editie! 

 

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Pages/default.aspx
http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/getuigschrift_c_voorjaar_2012.html
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OPLEIDING TALENTSCOUT 
Na het succes van de vorige edities organiseert de VFV nu voor de 3de maal de opleiding 

talentscout. Wie interesse heeft en in Oost-Vlaanderen actief is, kan alvast volgende data in 

zijn agenda prikken: 29 februari 2012, 7 maart 2012 en 21 maart 2012! Binnenkort meer 

informatie op de website! 

 

BIJSCHOLINGEN TER HERNIEUWING VAN DE UEFA LICENTIES 
 Voor wie? Houders van een UEFA Pro, UEFA A en UEFA B diploma en alle 

geïnteresseerde voetbaltrainers 

 Waar? In Brussel (Bondsgebouw) met simultane vertaling NL/FR 

 Wanneer?  

- 22 februari 2012: Leren van voetbalaanverwante sporten: “De succesformule 

achter het hockey” (2 u) en “Hoe kan futsal bijdragen tot het ontwikkelen van 

betere voetballers?” (2u) 

- 7 maart 2012: “Gericht werken met de postformatie” (Etienne De Wispelaere) + 

“Spelwetten” (Eric Romain) 

- Alle verdere info (inschrijvingen worden eerstdaags geopend) vind je hier (scroll 

door naar beneden). 

 

OPLEIDING DOELMANNEN NIVEAU II 
Deze opleiding is het verlengstuk van de opleiding “doelman niveau I”. De kandidaat-trainers 

die hiervoor in aanmerking komen (in het bezit zijn van “doelman niveau I”) worden via mail 

op de hoogte gebracht van de specifieke inhoud en gegevens. Je vindt deze informatie ook 

terug op de website.  

 

OPLEIDINGSAVOND  
De Jeugdacademie van SV Zulte Waregem organiseert op vrijdag 27 januari 2012 een 

boeiende opleidingsavond rond jeugdvoetbal en jeugdopleiding. Deze avond heeft tot doel 

je te laten kennis maken met verschillende aspecten die binnen het hedendaagse 

jeugdvoetbal van groot belang zijn. Per leeftijdscategorie is er een geschikt thema gekozen, 

alsook is er ruimte voorzien voor een interactieve vragensessie. Meer informatie of 

inschrijven via jeugdsecretariaat@essevee.be. 

 

http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/talentscout.html
http://www.footbel.com/nl/trainers/licenties.html
http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/doelmannen_niv_2.html
mailto:jeugdsecretariaat@essevee.be
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2. Clubondersteuning  
 

PLANNING VAN DE AUDITS 2012 
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 

2012 vind je terug op de website van de Foot PASS.  

 

INSCHRIJVEN VOOR EEN AUDIT + SUBSIDIES ONTVANGEN IN 2012  
Vanaf 1 tot en met 19 februari 2012 kan jouw club zich inschrijven voor een audit in 2012. 

Alle informatie over het project FO Jeugdsport vind je hier.  

 

SUBSIDIES AANVRAGEN IN 2012  
De gerechtigde correspondenten van de clubs die in aanmerking komen voor subsidies in 

2012, krijgen uiterlijk 1 maart 2012 automatisch een e-mail met de nodige informatie om de 

subsidies via E-kickoff aan te vragen. De module om het dossier in te dienen blijft 

toegankelijk tot 31 maart 2012! 

 

3. Sport voor allen 
 

VFV-VOETBALSTAGES 2012 

Naar goede gewoonte organiseert de VFV opnieuw een aantal voetbalstages tijdens de 

zomer. Dit jaar vinden deze voetbalstages plaats van 23 tot en met 27 juli 2012.  De locaties 

zijn Brakel, Genk en Leuven. In Leuven is het een voetbalstage exclusief voor meisjes. 

Eerstdaags vind je op onze website meer informatie! 

 

  

http://www.footpass.be/NL/deelnemen/planning/index.html
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/nl/pagina/224/vfv--subsidies-jeugdvoetbal.html
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/
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REFLECTIE JEUGDFUTSALTORNOOI OUDENAARDE  

Deze eerste editie (georganiseerd door ZVC Windels Living) voor U8 t.e.m. U11 spelertjes 

werd een waar succes. Niet minder dan 150 spelertjes kwamen op recreatieve wijze dit 

indoor-tornooi beleven! 

Het plezier van de spelende kinderen stond op deze dag centraal omdat er zonder 

klassement en uitslagen werd gewerkt. Uiteraard werd alles in goede banen geleid door 

professionele scheidsrechters en tevens zorgden zij voor de nodige sensibilisering bij zowel 

de kinderen als de ouders/supporters voor het Futsal. 

Tijdens de middagpauze kon er genoten worden van een voorstelling van Perry Gautier 

(topscheidsrechter Futsal) die op gepaste wijze de samenwerking tussen het veldvoetbal en 

het Futsal onderstreepte. Bovendien zorgde de aanwezigheid van Francky Dury en Bob 

Browaeys voor menig enthousiasme bij de kinderen.  

Dit tornooi moet een aanzet zijn tot samenwerking tussen het veldvoetbal en het Futsal. Het 

Futsal biedt immers een volwaardig alternatief om onze jongeren zo veel mogelijk uren te 

laten voetballen terwijl de weersomstandigheden dit buiten tijdens de winterperiode soms 

niet toelaten. Het enthousiasme van de kinderen en de ouders in de zaal zijn een schitterend 

voorbeeld van hoe iedereen zich zou moeten gedragen op en rond de voetbalvelden. 

 
Dit tornooi was slechts een aanzet om het Futsal voor de jeugd in Oost-Vlaanderen een 

boost te geven. Dergelijk tornooi zal terug worden georganiseerd tijdens de zomerstop en 

kan een verlengde krijgen in de organisatie van een jeugdcompetitie. 
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JEUGDOLYMPIADE 2012 
9 voetbalclubs hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de Jeugdolympiade 2012, 

waarvoor onze dank en appreciatie! In totaal hebben zich al ruim 10.775 kinderen 

aangemeld om deel te nemen aan de voetbaltests. Deze testen worden niet alleen door 

onze clubs, maar vooral door scholen en ook door gemeentelijke sportdiensten 

georganiseerd. Profiteer van deze kans om nieuwe leden aan te trekken en jouw club in de 

kijker te stellen… en organiseer ook in jouw club een “testdag”! Clubs kunnen zich nog 

aanmelden via deze link. Voor informatie kan je steeds terecht bij Jonas Heuts, 

jonas.heuts@voetbalfederatievlaanderen.be of 02/367 67 24. 

 

4. Varia 
 

VFV WERFT AAN… 
Een administratief-technisch medewerker Jeugdsport VFV (50%). Functieomschrijving en 

profiel vind je hier.  

 

ZAMANTE 
Zamante is dé netwerksite voor voetbalspelers, trainers, clubmedewerkers en scouts. 

Exclusief VFV-aanbod: registreer met promocode VFV voor een Premium account en krijg 

toegang tot extra diensten (waarde 149 EUR)! 

Word GRATIS lid via deze link. 

 

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, …! 

Bovendien kan je de Voetbalfederatie Vlaanderen ook als vriend toevoegen! 
 
 
 

http://www.jeugdolympiade.be/organisator/inschrijven
mailto:jonas.heuts@voetbalfederatievlaanderen.be
http://www.footbel.com/templates/_news2Detail/index.php?page=eb973ea1fffe1781c4fc323a34970b03&detail=fc1ccbd8d066ce4ebe34c8658c5a4f7f&lang=nl
http://www.zamante.com/be-nl/register/promocode/vfv?utm_source=vfv&utm_medium=site&utm_campaign=vfv%2Bmembers)
http://www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen
http://www.facebook.com/people/Voetbalfederatie-Vlaanderen/100002916954844

