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1. Trainersopleidingen en bijscholingen 
 

OPLEIDING TALENTSCOUT 
De opleiding talentscout is afgelopen in Oost-Vlaanderen. Met 61 inschrijvingen kunnen we van een 

waar succes spreken. En dit nu al de derde keer op rij… 

           
Eerste theorieles te Wetteren: lesgever Steven Smet                       Tweede praktijkles te Torhout: U16 België - Slowakije 

De personen die alsnog willen inschrijven, kunnen dit doen in een andere provincie. De opleidingen 

in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg starten op 10 april 2012. Meer informatie op de website! 

 

UEFA B BIJSCHOLINGSDAG TER HERNIEUWING VAN DE UEFA 

LICENTIES 
o Voor wie? Houders van een UEFA B diploma 

o Waar? In elke provincie  

o Wanneer?  

12/05/2012: Antwerpen 

19/05/2012: West-Vlaanderen 

26/05/2012: Vlaams-Brabant en Limburg 

02/06/2012: Oost-Vlaanderen 

De online inschrijvingen worden eerstdaags geopend via de website (klik hier en scroll door naar 
beneden). Merk op: trainers die de bijscholing vorig jaar volgden komen niet in aanmerking voor 
licentiepunten!  

 

http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/talentscout.html
http://www.footbel.com/nl/trainers/licenties.html
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6e INTERNATIONAAL VFV COLLOQUIUM 
o Woensdag 16 mei 2012  

o THEMA : Voetbal en wetenschap: Hoe kan wetenschap helpen om betere voetballers te 

ontwikkelen?  

o PRIMEUR: Het VFV colloquium wordt als afsluiter georganiseerd van de World Conference on 

Science and Soccer, dat plaatsvindt van 14 mei t/m 16 mei 2012 in het ICC Gent. Dit 

internationaal congres verzamelt alle (toegepaste) wetenschappelijke voetbalexpertise en is 

een must voor iedereen die up to date wil zijn inzake voetbalkennis.  

o Plaats : ICC Gent, Citadelpark, 9000 Gent  

o Verdere informatie zal te vinden zijn op de website van de KBVB en VFV. 

 

OPLEIDING INITIATOR VOETBAL / GETUIGSCHRIFT C NAJAAR 2012 
Clubs die interesse hebben om deze opleiding te laten doorgaan in hun accommodatie kunnen hun 

kandidatuur doorgeven aan de provinciale coördinator. Hiervoor is de deadline 30 april 2012 zodat 

we alles tijdig kunnen plannen. Deze opleiding zal dit seizoen uitzonderlijk starten in de week van 20 

augustus 2012 (en niet in de eerste week van september, zoals gebruikelijk het geval was). 

Ook in het voorjaar van 2013 komt er een nieuwe opleiding initiator Voetbal/Getuigschrift C. 

 

2. Clubondersteuning  
 

SUBSIDIES AANVRAGEN IN 2012  
De clubs die hiervoor in aanmerking kwamen hebben de kans gekregen om een subsidiedossier in te 

dienen. Ten laatste eind juni ontvangen de gerechtigde correspondenten van deze clubs een mail 

met daarin het aantal behaalde punten en het hieraan gekoppelde subsidiebedrag! 

 

TVJO WORKSHOPS 
Volgende clubs hebben zich geëngageerd om aanwezig te zijn op de TVJO-workshops: 

 

SK Aaigem Waasland-Beveren FCV Dender EH FC Vurste-Semmerzake 

KRC Gent-Zeehaven FC Mere KVVK Bassevelde KWIK Eine 

FC Sint-Joris Sleidinge SKL Doorslaar FC Bosdam-Beveren FC Poesele 

Ertvelde United VK Tielrode KFC Sp Waasmunster KVK Ninove 

FC Edeboys SK Sint-Niklaas KSK Ronse FCJ Schoonaarde 

KSK DJ Lovendegem FC Kerksken RRCK Wetteren KSV Oudenaarde 

FC Azalea KVKS Melsele   

 

Schitterend dat deze TVJO’s een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere uitbouw van het 

Vlaamse voetballandschap! 
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EERSTE FORMAFOOTS 
Een “Formafoot” is een “open” infoavond, die telkens volgt op een TVJO-workshop (zie vorig punt). 
Per provincie worden er 4 clusters van clubs gemaakt, alle jeugdtrainers en TVJO’s uit de cluster zijn 
welkom! Steeds weerkerende ingrediënten zijn PRAKTIJK en INTERACTIE. In onze provincie vinden er 
volgende Formafoots plaats: 

o 24-04-2012: SK Sint-Niklaas (Meesterstraat, Nieuwkerken-Waas) 
“HOE BRENGEN WE FUN IN EEN TRAINING?” 

o 07-05-2012: KSK DJ Lovendegem (Sportstraat 24, Lovendegem) – onder voorbehoud 
“WAT IS SPELERSGERICHTE COACHING?” 

o 08-05-2012: KSV Oudenaarde (Rode Los, Oudenaarde) 
“HOE EEN TRAINING OPBOUWEN?” 

o 15-05-2012: FCV Dender EH (Stadionlaan 5, Denderleeuw) 
“WAT IS SPELERSGERICHTE COACHING?” 

Hopelijk kunnen we heel wat trainers/TVJO’s verwelkomen op deze avonden! Graag vooraf (in groep 
of individueel) inschrijven via mail naar steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be.   

 

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.  

 

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. Op onze website (onder provinciaal 

nieuws) vind je meer informatie! 

 

INVENTARISATIE BESTAANDE VOETBALKAMPEN 

De VFV werkt aan een systeem om voetbalkampen te erkennen en te waarderen. Uiteraard wensen 

we daar een aantal “kwaliteitscriteria” aan te koppelen; De eerste stap is echter een duidelijk en 

volledig beeld krijgen van welke clubs welke voetbalstages organiseren. Organiseren jullie een 

voetbalkamp op de club? Hebben jullie interesse om in de toekomst erkend te worden door de VFV? 

Geef dan zeker een seintje: tamara.cassimon@voetbalfederatievlaanderen.be of 02/367 67 24! 

 

mailto:steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be
http://www.footpass.be/NL/deelnemen/planning/index.html
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/
mailto:tamara.cassimon@voetbalfederatievlaanderen.be
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ERKENDE VOETBALSTAGES  
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. 

 

EERSTE G-VOETBALSTAGE 
De Voetbalfederatie Vlaanderen is te gast op de terreinen van KSV Roeselare voor een spetterende 

voetbalstage, specifiek gericht op G-voetballers met een beperking. Gediplomeerde trainers en 

professionele begeleiders staan klaar om elke G-voetballer vanaf 8 jaar diverse basis- en 

speltechnieken van het voetbalspel al spelenderwijs aan te leren. Daarnaast wordt er een waaier aan 

nevenactiviteiten voorzien die er zullen voor zorgen dat het een week om nooit te vergeten wordt! 

Meer informatie vind je hier. 

 

FLANDERS TENNIS-FOOT CUP  
Op zondag 27 mei 2012 wordt de Flanders Tennis-Foot Cup georganiseerd voor spelertjes van U11, 

U12, U13 en U14. Dit gratis tennisvoetbaltornooi gaat door op de jeugdterreinen (kunstgras) van KSC 

Lokeren OVL en wordt gespeeld door ploegen die bestaan uit 4 spelertjes. Bekijk hier het 

promotiefilmpje. Vergeet ook zeker de website niet te bezoeken!  

Meer informatie kan je ook terugvinden via volgende link.  

 

DAG VAN HET DAMESVOETBAL – 13 MEI 2012 
Voorafgaand de Hofman Supercup Dames (provinciale kampioen vs bekerwinnaar provincie – 16u) 

wordt er door de Oost-Vlaamse werkgroep vrouwenvoetbal een dag van het damesvoetbal 

georganiseerd.  

Dit tornooi (maximum 32 ploegen) kadert in het “respect/fair play”-thema waar de meest sportieve 

ploeg gelauwerd wordt. Elke ploeg bestaat uit 6 speelsters (2 niet-aangesloten leden toegelaten) en 

het tornooi wordt gespeeld op 13-05-12 tussen 13u30 en 15u30 (elke wedstrijd duurt 2 x 12’). 

Meer informatie en inschrijven via Pierre Lemmens. 

 

SPECIAL OLYMPICS EUREGIO UNIFIED FOOTBALL TOURNAMENT 
Special Olympics Belgium nodigt jullie graag uit op de eerste editie van het “Special Olympics Euregio 

Unified Football Tournament“. Dit tornooi vindt op zaterdag 16 juni 2012 in Lommel. Iedereen is 

welkom, zowel bestaande als nieuwe unified ploegen. Een unified ploeg bestaat uit minimum 5 G-

voetballers + 4 partners en maximum 5 G-voetballers + 5 partners en maximum 2 coaches. De 

deelnemers dienen minstens 16 jaar te zijn. Er wordt gespeeld volgens het Special Olympics Belgium 

reglement. Special Olympics Belgium voorziet een lunchpakket, een 4-uurtje en drank voor tijdens de 

wedstrijden. Deelname is gratis! Inschrijven vóór zondag 1 april via mail: linda.volders@telenet.be 

 

http://www.polyfoot.be/index.php
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/nl/nieuws/21/719/vfv-g-voetbalstage.html
http://www.flanderstfcup.be/Demo%20Tennisvoetbal.html
http://www.flanderstfcup.be/
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/nl/nieuws/21/718/tennis--foot-cup.html
mailto:pierrelemmens@skynet.be
mailto:linda.volders@telenet.be
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4. Varia 
 

NIEUWE MEDEWERKER! 
Tamara Cassimon is sinds 1 maart 2012 actief als administratief-technisch medewerker bij de 

Voetbalfederatie Vlaanderen. Zij zal zich vooral richten op het project FO Jeugdsport en het 

jeugdsportbeleid van de VFV. Ze heeft een algemeen e-mailadres: 

tamara.cassimon@voetbalfederatievlaanderen.be en ook eentje specifiek voor FO Jeugdsport: 

jeugdsubsidies@voetbalfederatievlaanderen.be. Via telefoon kan je haar bereiken op 02/367 67 12. 

We wensen Tamara (ook assistent-trainer bij de Rode Duivelinnen trouwens!) veel succes toe met 

haar nieuwe opdracht! 

 

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 
Al meer dan 1000 vrienden en al bijna 400 fans op Facebook. Niet slecht, maar het mag ietsje meer 

zijn! Blijf op de hoogte van activiteiten, nieuwtjes, fotoreportages, … en word fan van VFV en/of voeg 

VFV als vriend toe! 

 

LAAGDREMPELIGE SPORTCLUB 
Is bij jouw club iedereen welkom en wil je dat ook zo uitdragen? Of wil jouw club nieuwe leden 

aantrekken, maar lukt dat niet zo goed? Of wil je juist werken aan een “iedereen is welkom-gevoel”? 

De eerste stap naar een club is voor heel wat mensen niet gemakkelijk. Dat geldt voor 

kansengroepen, maar ook voor “Jan met de pet”. We spreken over participatiedrempels. Vanaf nu is 

www.laagdrempeligesportclub.be dé website voor clubs die hun eigen drempels willen verlagen. Elke 

potentiële sporter, maar ook elk huidig lid, heeft baat bij een laagdrempelige club. Op de website 

krijg je inzicht in bestaande drempels en vind je oplossingen en praktische tips om 

participatiedrempels weg te werken. Deze website is een initiatief van de VSF, in samenwerking met 

erkende Vlaamse sportfederaties. De VSF is de erkende koepelorganisatie van de Vlaamse 

sportfederaties. 

 

 

mailto:tamara.cassimon@voetbalfederatievlaanderen.be
mailto:jeugdsubsidies@voetbalfederatievlaanderen.be
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
http://www.laagdrempeligesportclub.be/

