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1. Trainersopleidingen en bijscholingen 
 

OPLEIDING TALENTSCOUT 
Na het succes van de vorige edities organiseert de VFV nu voor de 3de maal de opleiding talentscout.  

Deze opleiding gaat door in februari - maart 2012 (Oost- en West-Vlaanderen) en een 2e keer in april 
2012 (Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). 

De lessen worden gedeeltelijk per provincie georganiseerd (2 sessies) en gedeeltelijk gecentraliseerd 
georganiseerd (1 sessie). 

Voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen zullen de lessen doorgaan op 29 februari 2012 en 21 
maart 2012 van 18.30 u tot 22.30 u (in Roeselare en Wetteren). De gecentraliseerde sessie zal 
doorgaan in Torhout op 7 maart 2012 om 17.30 u. 

Voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg zullen de lessen doorgaan op 10 
april 2012 en 25 april (of 2 mei) 2012 van 18.30 u tot 22.30 u (Wommelgem, Brussel en Genk). De 
gecentraliseerde sessie zal doorgaan in Luik op 17 april 2012. 

Klik hieronder voor de programma's per provincie.  

Oost- en West-Vlaanderen  

Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg  

Inschrijven kan je hier en alle verdere info vind je 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. 

 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) 

- 29 februari 2012: Bijscholingsavond “Talentscout” (4u) te Roeselare en Wetteren. 

Klik hier voor inschrijving 

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

“Spelwetten” (Eric Romain) 

- 10 april 2012: Bijscholingsavond “Talentscout” (4u) te Wommelgem, Genk en Brussel. 

Klik hier voor inschrijving 

Alle verdere info (inschrijvingen zijn geopend) vind je hier (scroll door naar beneden). 

 

 

 

http://www.footbel.com/documents/TRAINERS/Opleidingen/Talentscout/Bijzondere%20Opleiding%20Talentscout%20flyer-Oost-WestVl-definitief.pdf
http://www.footbel.com/documents/TRAINERS/Opleidingen/Talentscout/Bijzondere%20Opleiding%20Talentscout%20flyer-Antw-Limb-Brabant-definitief.pdf
http://www.footbel.com/documents/TRAINERS/Opleidingen/Talentscout/Bijzondere%20Opleiding%20Talentscout%20flyer-Antw-Limb-Brabant-definitief.pdf
http://www.imseuro.be/vfv/Talentscout/talentscoutinschrijving.htm
http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/talentscout.html
http://www.imseuro.be/vfv/Talentscout/talentscoutinschrijving.htm
http://www.imseuro.be/vfv/Talentscout/talentscoutinschrijving.htm
http://www.footbel.com/nl/trainers/licenties.html
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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.  

 

 

 

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  
Afgelopen weken werden er bij diverse clubs infosessies georganiseerd om de visie van de KBVB / 

VFV over te brengen, als ook om te luisteren naar wat er leeft binnen de club. Ook de volgende 

weken staan er nog dergelijke avonden geprogrammeerd. 

 

Op het einde van elke uiteenzetting werd ook het project FO JEUGDSPORT aangekaart. Een project 

dat zonder twijfel een meerwaarde kan bieden naar de kwaliteit van de jeugdopleiding toe. Mochten 

er clubs zijn die alsnog interesse hebben, weet dan dat inschrijven voor 2012 nog mogelijk is tot en 

met 19 februari 2012. Zo kan jouw club ook subsidies ontvangen! Alle informatie over het project FO 

Jeugdsport vind je hier, inschrijven kan via http://www.footpass.be/Registration/ 

 

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! 

 

http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/doelmannen_niv_2.html
http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/doelmannen_niv_2.html
http://www.footpass.be/NL/deelnemen/planning/index.html
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/nl/pagina/224/vfv--subsidies-jeugdvoetbal.html
http://www.footpass.be/Registration/
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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. De Oost-Vlaamse flyer kan je hier 

terugvinden. 

 

VOETBALSTAGES POLYFOOT 
De voetbalstages die door Polyfoot georganiseerd worden in Oost-Vlaanderen, zijn erkend door de 

KBVB / VFV. Dat wil dus zeggen dat ze volgens ons kwaliteitsvolle voetbalstages kunnen aanbieden. 

Inschrijven voor deze voetbalstages kan via hun site. 

 

JEUGDOLYMPIADE 2012 
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. 

 

http://www.footbel.com/documents/DE%20KBVB/Projecten/VFV/Stage%20Brakel.pdf
http://www.polyfoot.be/index.php
http://www.jeugdolympiade.be/organisator/inschrijven
mailto:jonas.heuts@voetbalfederatievlaanderen.be
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4. Varia 
 

REFLECTIE UEFA STUDY GROUP “GRASSROOTS” IN SPANJE 
Samen met 6 KBVB-medewerkers hebben 6 sporttechnische medewerkers van de VFV een unieke 

gelegenheid gekregen om de Spaanse voetbal- en opleidingsvisie te ontdekken. In het kader van een 

UEFA Study Group over “grassroots” werden we uitgenodigd door de Spaanse voetbalbond (RFEF) 

om naar hun visie te luisteren en inspiratie op te doen. Dat dit een zeer boeiende ervaring was, 

hoeven we uiteraard niet uit te leggen, maar we geven wel graag onze eigen bescheiden conclusie 

mee: de opleidingsvisie van de KBVB die de VFV promoot, komt in heel grote lijnen overeen met de 

methodologie in Spanje. De KBVB heeft 10 jaar terug bij de ontwikkeling van haar opleidingsvisie dus 

de juiste weg gekozen, aangezien onze visie nauw aansluit bij de Spaanse opleidingsvisie! ter 

herinnering, Spanje werd wereldkampioen in 2010! 

 

We geven een paar voorbeelden: 

 Na jarenlange onenigheid over de wedstrijdvormen tot U12 heeft de RFEF recent beslist om 

vanaf 2012-2013 met 8 tegen 8 te spelen - zoals in België en bovendien met dezelfde 

opstelling als wij dat al 10 jaar doen (dubbele ruit). Heel veel landen houden nochtans vast 

aan de klassieke 7 tegen 7, die echter minder gepast is om jeugdspelers op te leiden. 

 Ze werken tijdens hun opleiding naar een 1-4-3-3 opstelling toe. Ook de Spaanse nationale 

jeugdploegen spelen dus in een 1-4-3-3, net zoals onze eigen nationale jeugdploegen al sinds 

1999 (13 jaar geleden!) in een 1-4-3-3 spelen. 

 Bij Real Madrid wordt heel veel aandacht geschonken aan de laat-mature spelers. Nog te 

vaak worden de kwaliteiten van deze jeugdspelers niet naar waarde geschat waardoor deze 

jongens te weinig aan voetballen toekomen… en op termijn wellicht zelfs stoppen. Onze 

koepel KBVB geeft al sinds 4 seizoenen het goede voorbeeld door per leeftijdscategorie een 

(extra) nationale “futurs-ploeg” te maken, waar de getalenteerde laat-mature jongens hun 

kans krijgen. Zie ook de opleiding talentscout waar dit aspect aan bod komt. 

 

Het mag dus duidelijk zijn dat we, wat betreft jeugdopleiding, over de jaren heen een voorsprong 

hebben opgebouwd en een voorbeeld in Europa zijn. Toch hebben ook wij een aantal werkpunten 

waar we de komende seizoenen zeker werk willen van maken: 

 Alle Spaanse trainers vanaf U11 zijn verplicht om een trainersdiploma te hebben.  

 De organisatie van de Spaanse competities is meer op kindermaat. 

 In tegenstelling tot de Spaanse zon, die nog steeds schijnt, is het bij ons op dit moment aan 

het vriezen. We dienen de activiteiten die meer uur voetbal voorzien, maximaal te promoten 

(zoals futsal in de wintermaanden, voetbalstages en voetbal op school). Een sterk 

grassrootsprogramma is voor de VFV ontzettend belangrijk. 
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Overigens zijn wij op zoek naar een geslaagde Nederlandstalige tegenhanger voor de term 

“grassroots”. In de praktijk bedoelen we met “grassroots” het voetbal voor jongens en meisjes van 

regionaal tot nationaal niveau, futsal, voetbal op school, G-voetbal, etc. Grassroots is dus het voetbal 

dat niets te maken heeft met profvoetbal en elitejeugd. In het Frans gebruiken we daarvoor de term 

“foot de base”. Wie een gepast Nederlandstalig alternatief vindt, kan dit versturen naar 

jonas.heuts@voetbalfederatievlaanderen.be. Alvast dank voor jullie input! 

 

MOEDIG ONZE RODE DUIVELINNEN AAN TEGEN NOORD-IERLAND  

Op woensdag 15 februari 2012 speelt onze Nationale Damesvoetbalploeg tegen Noord-Ierland. De 

wedstrijd wordt om 20 uur afgetrapt in het Armand Melisstadion van KFC Dessel Sport. Tickets 

kosten amper 5 euro en zijn aan de kassa te koop! Hier vind je meer informatie over deze wedstrijd. 

Bekijk ook zeker het promofilmpje van onze Rode Duivelinnen! 

 

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! 

 
 
 

mailto:jonas.heuts@voetbalfederatievlaanderen.be
http://www.footbel.com/templates/_news2Detail/index.php?page=eb973ea1fffe1781c4fc323a34970b03&detail=2f7ec56d923367dce0914e02af425e1c&lang=nl
http://www.youtube.com/watch?v=YBQc80-lg4g
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

