
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDPLAN 
 
 
 

 
 
 
 

HANDBAL TONGEREN 
 



A. GLOBAAL BELEIDSPLAN 
 

1) VISIE 
 
Handbalclub Tongeren wil zich profileren in Tongeren en omgeving als een goed gestructureerde, 
kwaliteitsvolle en warme vereniging.  
Vanuit de jeugdwerking proberen we zoveel mogelijk jongens en meisjes in contact te brengen met de 
handbalsport. Door de kwaliteit en de structuur van de jeugdwerking te verbeteren, trachten we met 
eigen jeugdspelers en spelers uit de omgeving de sportieve toekomst van de club te verzekeren. 
Geprofileerde trainers, goed begeleide spelers, bezorgde ouders en hulpvaardige begeleiders moeten 
ons helpen dit prestigieus jeugdplan te realiseren. 
 
 

2) DOELSTELLINGEN JEUGD 
 
1. Sportieve doelstellingen 
 

o Grote instroom van jeugdleden 
o In elke leeftijdscategorie minimaal 1 ploeg in competitie We streven naar 2 ploegen, zodat we 

onderscheid topsport – recreatiesport kunnen maken. 
o Aantrekken en opleiden van gekwalificeerde en enthousiaste trainers 
o Om de 2 jaar een jeugdspeler laten doorstromen naar de eerste ploeg 
o Jeugdspelers opleiden voor minimum 1e nationale 
o Aanbieden van een kwalitatief hoogstaand programma voor de verschillende jeugdploegen 

met internationale wedstrijden 
o Internationale contacten opbouwen, uitbreiden en onderhouden 
o Spelers die een internationale transfer kunnen forceren, steunen en begeleiden in hun keuze 
o Sportieve toekomst van club verzekeren 

 
2. Extrasportieve doelstellingen 
 

o Zoveel mogelijk kinderen laten kennis maken en plezier geven aan de handbalsport door 
streethandbal te promoten in de basisscholen in Tongeren, Riemst 

o Aanbieden van recreatiesport en topsport 
o Goede pedagogische en sporttechnische begeleiding aanbieden 
o Opvoeden van onze jeugdspelers: meegeven van belangrijke waarden zoals fairplay, omgaan 

met winst en verlies, respect voor tegenstrevers, scheidsrechters, medespelers, materiaal, … 
o Opleiden jeugdscheidsrechters 
o Organisatie van meerdere activiteiten per jaar 
o Uitbouwen van een ‘netwerk’ tussen handbalclub Tongeren en de scholen/turnleerkrachten 

in ‘Groot’ Tongeren 
o Opstarten en mee ondersteunen van nieuwe jeugdkernen 

 
 
 
 
 
 



3) JEUGDORGANIGRAM 
 

3A) ORGANISATIE 
 
Om een verticale planning succesvol te realiseren moet er een degelijke structuur zijn binnen de 
jeugdwerking. De club beschikt daarom over een jeugdbestuur dat geleid wordt door een voorzitter. 
De jeugdvoorzitter vertegenwoordigt de jeugdafdeling in de Raad van Bestuur. 
 
Het jeugdbestuur houdt zich bezig met alle jeugdspelers en jeugdspeelsters van 3 tot 18 jaar. Wat de 
technische (sportieve) verantwoordelijkheid betreft, doen we een beroep op een jeugdcoördinator die - 
in overleg met de hoofdtrainer en de technische directeur - de sportieve lijnen uitzet met de hulp van 
een horizontale en verticale jaarplanning. Hij beschikt over één trainer en één begeleider per ploeg om 
zijn opdracht uit te voeren.  
 
Het Jeugdbestuur (J.B.) 

a. de jeugdvoorzitter waakt over de gemaakte afspraken betreffende de jeugd op financieel en 
sportief vlak binnen de Raad van Bestuur. Hij roept het jeugdbestuur (zijn naaste 
medewerkers: al de begeleiders, de secretaris en de jeugdcoördinator) samen om te waken 
over het beschikbare budget, het ontwikkelen en bewaken van een positief imago van de club 
en de organisatie van extra jeugdactiviteiten. 

b. de secretaris zorgt voor alles wat met de jeugd te maken heeft maar datgene dat los staat van 
de federatie 

c. de jeugdcoördinator waakt erover dat de uitgezette lijnen gerespecteerd worden. Hij stuurt 
zijn trainers (bij), zorgt voor bijscholingen en stimuleert om deel te nemen aan VTS 
trainerscursussen. Hij staat in dagelijks contact met de Technisch Directeur. Hij vergadert en 
praat met de trainers buiten de vergaderingen van de jeugd. 

d. de vaste begeleid(st)ers per jeugdploeg in competitie: hij/zij zorgt voor een communicatie 
tussen de spelers, de ouders, de trainer en bewaakt het imago van de club. 

e. Het jeugdbestuur vergadert 1 maal per maand!  
 
 

1. Raad van bestuur vzw 
 
ALGEMEEN VOORZITTER     Luc Tack 

ONDERVOORZITTER     Dany Knapen 

SECRETARIS       Ludo Hermans / Katrien Carpentier 

LEDEN        Isabelle Carpentier 

        Christian Chtuka 

        Eddy Withofs 

        Strauven Eric 

        Laeremans Thierry 

        Bart Flemings 

        Sally Achten 

 

 
 
 
 



2. Algemene vergadering 
 
VOORZITTER       Luc Tack 

SECRETARIS       Katrien Carpentier 

PENNINGMEESTER      Isabelle Carpentier 

SECRETARIS VZW      Hermans Ludo 

LEDEN        Carpentier Katrien, Bart Flemings, 

Dany Knapen, Eric Strauven, Eddy Withofs, Sally Achten, Thierry Laeremans 

  

3. Jeugdbestuur 
 
VOORZITTER       Sally Achten 

SECRETARIS/ADMINISTRATIEF JEUGDCOÖRDINATOR Katrien Carpentier 

SPORTTECHNISCH JEUGDCOÖRDINATOR  Jelle Tack 

PROMOTIEVERANTWOORDELIJKE    Bram Schepers 

CONTACTEN VHV/PKL     Jelle Tack 

WEBSITE/FACEBOOK     Christian Chtuka 

BEGELEIDERS Annick Störmer 

Leen Fourneau 

Tom Muysers 

 Sally Achten 

 Ann Beckers 

Diana Sledz 

Vandyck Els 

 Agnieszka Wilanowski  

 Inge Vanderlinden 

 Jo Schoefs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3B) TECHNISHE STAF 
 
1. Sporttechnische coördinatoren 
 
SENIOREN    Jean-Luc Grandjean 

JEUGD     Jelle Tack 

 
 
2. Trainers jeugd 
 
Multimove Phebe Janssens, Céline Germis, Ania Jaszczuk, Vanhove 

Arthur, Vanhove Viktor, Annelies Penders 

JM8 – JM10 – JM12  Kris Jackers, Cyara Jorissen, Nick De Knegt, Benjamin 

Herremans, Arthur Vanhove , Jelle Tack, 

M13 Katrien Carpentier  

J14     Bram Schepers 

J16     Julien Devisch, Predrag Dosen 

M17     Isabelle Carpentier 

KRACHTTRAINING   Florian Glesner 

KEEPERTRAINING   Zoran Kenjic 
 

 

3. Begeleiding 
 
JM8 Annick Störmer 

JM10 Leen Fourneau 

JM12 Tom Muysers, Sally Achten 

M13 Katrien Carpentier 

J14     Agnieszka Wilanowski  

J16     Heidi Jehaes, Jo Schoefs, Els Vandyck 

M17 Inge Vanderlinden 

   
 
 

ONDERSTEUNING TRAINERS 
 
Als club streven we naar een zo goed mogelijke begeleiding van onze jeugdspelers. Om dit doel te 
bereiken, moeten ook de trainers van een zo hoog mogelijk niveau zijn. Daarom trachten we hen op 
volgende manieren te ondersteunen: 
 

o de jeugdtrainers krijgen het jeugdplan met de doelstellingen per leeftijdscategorie 
o 2-maandelijks is er een sporttechnische vergadering met alle jeugdtrainers 



o de jeugdtrainers worden aangemoedigd om een zo hoog mogelijk diploma te behalen 
o mogelijkheid tot uitlenen van DVD’s en tijdschriften bij de jeugdcoördinator (cfr. 

oefenstofbibliotheek) 
o de jeugdtrainers worden via mail op de hoogte gesteld + aangemoedigd om naar 

bijscholingen te gaan (kosten worden terugbetaald) 
o de jeugdcoördinator zal van elke jeugdtrainer 2 trainingsverslagen opmaken en dit onderling 

bespreken 
o jaarlijks wordt er 1 bijscholing georganiseerd binnen de club waaraan elke jeugdtrainer 

verplicht is van deel te nemen 
o  ‘stagiair-trainer’: Cyara Jorissen, Arthur Vanhove en Hugo Rodado helpen regelmatig op 

jeugdtrainingen en worden door de andere trainers en de jeugdcoördinator opgevolgd en 
begeleid. 

 

3C) PLOEGEN EN TRAININGEN 
 

 

1. Jeugdploegen 
 
Heren  J16   Dames   M8 

  J14      M10 

  J12      M13 

  J10      M17 

  J8 

   
 
2. Sporthal en clublokaal 
 

Sporthal ‘Eburons Dome’  

Vrijheidweg 9 

3700 Tongeren 
 
 
3. Trainingen 
 
Maandag 17u00-18u30 

17u00-18u30 

17u00-18u30 

17u30-19u00 

18u30-20u00 

19u00-20u00 

20u30-22u00 

JM8 (2013) 

JM10  

JM12 

J14 (sporthal KTA2) 

J16 

Keepertraining jeugd  

Heren 2 (+ selectie J18) 

Dinsdag 17u00-18u30 

18u30-20u00 

J12 

Fysieke training jeugd 



Woensdag 16u00-17u30 

16u00-17u30 

16u00-17u30  

17u30-19u00 

17u30-19u00 

JM7 

JM8 

JM10  

M13 

M17 

Donderdag 17u00-18u30 

18u00-20u00 

18u00-20u00 

J14 

J16 (30’ kracht/loopscholing) 

J18 (30’ kracht/loopscholing) 

Vrijdag 17u00-18u30 

17u00-18u30 

17u30-19u00 

18u30-20u00 

18u30-20u00 

JM12 (+ selectie JM10) 

M13 

J16 (sporthal TIO) 

M17 

J14 

Zaterdag 9u30-10u45 Multimove JM7 (2014 en jonger) 

 

 
 
 
4. Wedstrijden 
  
 

 

4) ORGANISATIE EN DEELNAME TORNOOIEN 
 
De organisatie van de eigen jeugdtornooien gebeurt door het jeugdbestuur. Ook de planning van 
deelname aan tornooien wordt in het jeugdbestuur besproken.  
Het doel van deze tornooien is onze jeugdspelers zoveel mogelijk wedstrijden laten spelen, en liefst 
van een zo hoog mogelijk niveau. 
 

o jaarlijkse organisatie van internationaal jeugdtornooi Ambiorixcup (augustus) 
o 2 welpentornooien per jaar worden georganiseerd (oktober – maart) 
o deelname aan minimum 6 andere welpentornooien in Noord en Zuid-Limburg 

(planning wordt opgemaakt in september) 
o organisatie welpentornooien lokaal (Kortessem – Bilzen) 
o jaarlijkse deelname met verschillende jeugdploegen aan internationale tornooien 

Berchem, Dudelange, Hasselt 

Zaterdag 12u00 

13u00 

14u00 

15u15 

J12 

J14 

J16 (ploeg 1) 

J16 (ploeg 2) 

Zondag 14u00 

15u15 

M13 

M17 



o trachten deel te nemen aan KIDSDAY 
o deelname buitenlands tornooi 

 
 
 

5) BIJSCHOLINGEN 
 
Om een zo goed mogelijke jeugdwerking te bekomen, is de opleiding van de jeugdtrainers zeer 
belangrijk. Daarom worden alle jeugdtrainers gestimuleerd om deel te nemen aan bijscholingen: 

o jaarlijks wordt er 1 bijscholing georganiseerd binnen de club waaraan elke jeugdtrainer 
verplicht is van deel te nemen 

o de jeugdtrainers worden via mail op de hoogte gesteld + aangemoedigd om naar 
bijscholingen te gaan (kosten worden terugbetaald) 

o de jeugdcoördinator zal deelnemen aan minimaal 2 bijscholingen per jaar (waarvan 1 over de 
VHV-leerlijn) 

o elke begeleider van jeugdscheidsrechters zal jaarlijks deelnemen aan 1 bijscholing 
 

6) DETECTIE EN RECRUTERING 
 
Op het gebied van detectie en recrutering tracht de club een traditie en structuur op te bouwen. We 
zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘netwerk’ tussen enerzijds handbalclub Tongeren en 
anderzijds de sportdienst van Tongeren, de scholen in “groot” Tongeren en de sportclubs - van welke 
sportaard ook - uit Tongeren en omgeving.  
Het kennen van veel onderwijzers en leerkrachten LO is in dit verhaal zeker niet onbelangrijk. 
Volgende initiatieven neemt de club om nieuwe leden aan te trekken: 
 

o organisatie handbalkamp tijdens de vakantieperiode i.s.m. sportdienst (augustus) 
o actie “Breng een vriendje mee” + vriendjespas (september + mei) 
o aanwezigheid op SVS minihandbaltornooien in Tongeren, Lanaken (november – januari – 

februari) 
o actieve werving naar de scholen toe door het aanspreken van leerkrachten LO en het uitdelen 

van lesfiches 
o aanbieden van onthaalbrochures aan de ouders wiens kinderen voor het eerst in contact 

komen met de club (elke trainer is in het bezit van enkele exemplaren) 
o foldertjes zijn te verkrijgen in de sporthal 
o media-aandacht voor de prestaties van de 1e ploeg 
o website 
o beheer facebookpagina met regelmatig nieuwe foto’s en video’s van jeugd 
o scouting bij omliggende ploegen (gesprekken met ouders, spelers, verantwoordelijken dienen 

grondig en op tijd te gebeuren) 
o Indien haalbaar: 

o organisatie handbal XL met de nadruk op streethandbal 
o opvolging van spelertjes die via handbal XL lid zijn geworden van de club 

 
 
Deze activiteiten worden steeds begeleid door gekwalificeerde trainers. 
Zie ook jeugdpromotieplan. 
 

 



7) DROP OUT 
 
Om drop out te voorkomen is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt binnen de club. Daarom zijn 
de volgende taken aandachtspunten voor alle trainers: aanbieden van uitdagingen (nieuwe 
vaardigheden leren), spanning, de kinderen moeten plezier beleven, de jeugdspelers moeten het 
gevoel hebben erbij te horen. Ook wordt het contact met de ouders onderhouden, dit voor en na de 
trainingen, tijdens tornooien en de verschillende activiteiten gedurende het jaar.  
Er moeten studentvriendelijke trainingsuren aangeboden worden om de combinatie studie en sport 
mogelijk te maken. 
Het aanvragen van een topsportstatuut voor de hogeschool en universiteit moet gestimuleerd worden 
door de club. Het buitenland toont ons dat een studiespreiding over meerdere jaren mogelijkheden 
biedt om tot een professionelere aanpak te komen. 
Om te vermijden dat er jonge mensen ontgoocheld de club zullen verlaten, willen we op termijn vanaf 
de J16 starten met een dubbel circuit (topsport – recreatiesport). Vanaf 18 jaar wordt er al een dubbel 
circuit aangeboden, Liga 1 of Regio. Als club proberen we ook de spelers die, om welke reden dan 
ook, voor de recreatiesport kiezen te behouden. Zij zijn misschien potentiële scheidsrechters, trainers, 
bestuursleden… 
 
 
Als club nemen we volgende concrete initiatieven om drop out te voorkomen: 
 

o jeugdspelers die bij de eerste trainingen niet opnieuw komen opdagen worden opgebeld, 
opnieuw verwittigd van de start van de trainingen, en bevraagd over hun eventuele afhaken 

o bij afwezigheid op de training wordt van de jeugdspelers verwacht dat ze de trainer op 
voorhand verwittigen 

o de jeugdtrainers nemen contact op met de spelertjes die verschillende trainingen na elkaar 
niet komen opdagen 

o spelers van de 1e ploeg maken regelmatig hun opwachting tijdens jeugdtrainingen om de 
spelertjes extra te motiveren 

o organisatie 3-tal activiteiten tijdens het seizoen (vb. zwemmen, schaatsen, bowling, Sintfeest, 
carnavaltraining…) 

o aan het einde en het begin van het seizoen worden alle jeugdspelers via mail op de hoogte 
gebracht van de startdatum van de trainingen voor het nieuwe seizoen 

o organisatie activiteit ter afsluiting van het seizoen (vb. buitenlands tornooi, stage, feestje…) 
o oprichten van een regioploeg, om spelers die het niveau van 1e ploeg of Liga 1 niet 

aankunnen, of door omstandigheden onvoldoende kunnen trainen, op deze manier toch 
trachten te behouden 

 

8) AANTREKKEN EN WERKEN MET MEISJES 

 
Meisjes zijn absoluut welkom in onze club, en we zijn er dit seizoen in geslaagd om terug een M13 en 
M17 ploegje op de been te brengen. In de toekomst proberen we ook in andere categorieën een ploeg 
te hebben. Op dit moment proberen we de meisjes te overtuigen om vriendinnetjes mee te brengen 
naar de trainingen en indien mogelijk schrijven we op de welpentornooien een ploegje met alleen 
meisjes in.  
De meisjes in onze club proberen we zo lang mogelijk te behouden en bekijken of er in de toekomst 
opnieuw een volwaardige damesploeg op de been gebracht kan worden.   
  
 
 



9) JEUGDSCHEIDSRECHTERS (CURSUS + BEGELEIDING) 
 

o de club tracht om de 2 jaar een jeugdscheidsrechterscursus te organiseren. De spelers 
J14 en J16 zijn verplicht hieraan deel te nemen. Enerzijds voor de spelregelkennis, 
anderzijds om ingeschakeld te worden als jeugdscheidsrechter.  

o in het begin van het seizoen wordt er een schema opgemaakt welke scheidsrechters 
welke jeugdwedstrijden zullen leiden 

o de jeugdscheidsrechters worden ook ingeschakeld bij de jeugdtornooien van de club 
o Olivier Ponsard en Benjamin Herremans zijn onze begeleiders voor de 

jeugdscheidsrechters. Zij zorgen voor hetvolgende: 
 Opmaak schema 
 De begeleiders volgen jaarlijks minimum 1 bijscholing 
 de begeleiders bekijken elke scheidsrechter verschillende keren per jaar en 

bespreekt met hun na de wedstrijd hun prestatie 
 de begeleiders gebruiken het observatieprotocol dat door de VHV wordt 

aangereikt 
 na afloop van wedstrijden van de 1e ploeg hebben de begeleiders ook een kort 

gesprek met de aanwezige jeugdscheidsrechters over de wedstrijdleiding en 
zullen ze hen op een paar aandachtspunten wijzen 

 

10) Opleidingen 
 

o bij de trainingen van Multimove en JM8/10 worden jeugdspelers mee betrokken als 
helper. Zij leren zo de eerste stappen als trainer te zetten.  

o Jeugdspelers die interesse hebben, worden gestimuleerd om de cursus multimove 
begeleider of (aspirant-) initiator te volgen.  

o Cursus van tafelofficial worden bij voldoende interesse in Tongeren georganiseerd.  
 
 

11) COMMUNICATIE EN VERENIGINGSLEVEN 
 
Als club streven we ernaar om zowel de jeugdspelers, maar zeker ook de ouders, op de hoogte te 
houden van het jeugdbeleid van de vereniging. We trachten een transparant beleid na te streven, en 
dit doen we op volgende manieren: 
 

o er wordt een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd tussen de ouders en de 
jeugdverantwoordelijken, dit om de visie, het beleid, de doelstellingen en de werking 
van de club toe te lichten 

o de ouders kunnen zich tijdens deze bijeenkomst ook kandidaat stellen om een 
jeugdploeg te begeleiden 

o tijdens de jeugdvergaderingen kunnen de begeleiders per ploeg opmerkingen van 
ouders ventileren 

o de gegevens van alle trainers worden naar de ouders gecommuniceerd d.m.v. mail en 
website 

o verschillende keren per jaar worden alle jeugdspelers en ouders uitgenodigd voor een 
gezamenlijke activiteit (bv. schaatsen, bowling, film,…) 

o de ouders en spelers worden via mail op de hoogte gehouden van trainingen en 
tornooien 

o opstellen van jeugdkalender met alle wedstrijden van alle jeugdploegen 
o jaarlijkse carnavaltraining 
o jaarlijks Sinterklaasfeest 
o jaarlijkse restaurantdag 



o inzamelactie oude kleren t.v.v. Kiwanis (organisatie voor gehandicapten) 
o jaarlijkse wedstrijd tussen jeugdspelers en de ouders 
o op de website kunnen jeugdspelers en ouders ook terecht voor info over het interne 

reglement, trainingen, gegevens van de trainers, wedstrijden, activiteiten voor de 
jeugd, … 

o facebookpagina, nieuwsbrief 
 
We vinden het ook belangrijk dat er een bepaalde band bestaat tussen de jeugdspelers en de spelers 
van de seniorenploeg. Dit trachten we op volgende manieren te bekomen: 
 

o bij het jaarlijkse jeugdtornooi (augustus) staan de spelers van de seniorenploeg in 
voor de wedstrijdleiding 

o de senioren worden af en toe ingeschakeld tijdens de trainingen van de jeugd 
(demotraining, specifieke training…) 

o jaarlijkse jeugdvoorstelling voorafgaand aan een seniorenwedstrijd  
o enkele keren per jaar worden alle spelers + hun ouders schriftelijk uitgenodigd op een 

thuiswedstrijd van de senioren  
 

12) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
 
Binnen de club maken we gebruik van een aanspreekpunt persoonlijke integriteit (API). Dit is Sally 
Achten. Zij heeft hierrond een opleiding gevolgd.  
Tijdens de oudervergaderingen stelt zij zichzelf en haar werking persoonlijk voor aan ouders en 
kinderen. Sally is ook regelmatig aanwezig op de trainingen en wedstrijden, zodat ze een herkenbaar 
gezicht is voor ouders en kinderen.  
Deze communicatie gebeurt ook via de infobundels die de ouders aan het begin van het seizoen 
krijgen.  
 

13) BEVORDEREN FAIR-PLAY 
 
Fairplay vinden we erg belangrijk. Daarom dienen onze trainers en begeleiders erop toe te zien dat de 
kinderen zich sportief gedragen, zowel op als naast het veld. In deze context staan we dan ook 
volledig achter het protocol dat door de federatie voor en na de wedstrijden werd opgelegd. 
Verder vragen we van onze spelers om respect op te brengen voor scheidsrechter(s), begeleiders en 
tegenstanders door zowel de spelregels als alle vormen van goed fatsoen te respecteren. 
Ook vragen wij uitdrukkelijk aan ouders om iedereen positief aan te moedigen en niet enkel oog te 
hebben voor eigen zoon/dochter. 
Bij wedstrijden wordt er een fairplay-bord geplaatst, goed zichtbaar voor ouders en spelers.  
 

13) GEZOND EN ETHISCH SPORTEN 
 
Ook voor ons is het gezond en ethisch sporten voor onze kinderen van belang. Daarom trachten we de 
trainers hierin voldoende kennis mee te geven.  
Jaarlijks zal er een bijscholing georganiseerd worden voor trainers en/of ouders van jeugdspelers met 
de nadruk op gezond en ethisch sporten. In het verleden zijn voeding, reanimatietechnieken en 
blessurepreventie al aan bod gekomen. Voor deze scholingen wordt er beroep gedaan op de expertise 
van externe personen.  
 
 



14) VERHOGING SPORTTECHNISCHE KWALITEIT – EXTERNE 
EXPERTISE 

 
De club is er van overtuigd dat de inbreng van externe expertise een absolute noodzaak is geworden. 
Aangezien we over verschillende categorieën spreken, moeten er trainers bereid gevonden worden 
om de extra trainingen doelgericht te leiden.  
Naast de baltrainingen worden er extra fysieke trainingen voorzien voor de jeugd, met aandacht voor 
coördinatie, lenigheid, uithouding, kracht en snelheid. 
 
Ook voor de keepertrainingen doen we beroep op een specifieke keepertrainer met de nodige 
ervaring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SPORTTECHNISCH BELEIDSPLAN 
 

1) VISIE 
 
Uitgangspunt: 

De opleiding van de jeugd moet alle aandacht krijgen. 
Die opleiding is belangrijker dan, en heeft voorrang op, het resultaat. 

• Winnen moet niet 
• Winnen mag wel 
• Winnen zal ook wel 
• Winnen mag echter geen doel op zich zijn 

 
De technische vaardigheden krijgen absolute voorrang op het tactische aspect. Dit accent moet de 
volle aandacht krijgen tot op de leeftijd van 14 jaar. Maar er moet doelgericht technisch getraind 
worden. Ouder dan 14 jaar worden de verworven technieken toegepast bij de uitvoering van tactische 
concepten en in wedstrijdsituaties. 
 

2) DOELSTELLINGEN - ACCENTEN 
 
A) JM8 – JM10 – JM12 
 - spelvorm staat centraal  

- de ontwikkeling van algemene bewegingsvaardigheden, coördinatie en motoriek krijgen 
prioriteit (klimmen, kruipen, springen, rollen, oog-handcoördinatie, evenwicht, 
reactiesnelheid…) 
- er wordt ook al aandacht besteed aan de motoriek, rugscholing, proprioceptie en stabilisatie 
- algemene en specifieke balvaardigheden moeten zo breed mogelijk tot ontwikkeling 
gebracht worden (handbal, basketbal, matbal…) 
- de kinderen spelen regelmatig wedstrijdjes of tornooien 
- mandekking (leren bewegen) 

! 1 keer per maand wordt de training ingevuld met bewegingsschool 
 
B) J14 

- verderzetting van de ontwikkeling van de motoriek en coördinatie (ladderoefeningen met en 
zonder bal) 
- aandacht voor rugscholing, stabilisatieoefeningen 

- kracht: werken met het eigen lichaam (pompen, sit-ups, kruiwagen, paard en ruiter…) 
 - werken aan de basisuithouding 

- techniektrainingen in aanval: verschillende pasvarianten, vangen van goede en slechte 
passen, verschillende schijnbewegingen (met parallellanding en richtingsverandering op 1 
been), schijnbewegingen van shot en pas, technieken van shot uit de loop en sprongshot 
- aanval: vrijlopen zonder bal en pas geven aan een ploegmaat in beweging 
- individuele verdedigingstechnieken ontwikkelen 
- basistactiek 2 tegen 2 
- mandekking + offensieve verdedigingsvormen 
- leren trainen 

! wekelijkse loopscholing en stabilisatietraining 
 
C) J16 

- verderzetting van de ontwikkeling van de motoriek en coördinatie (ladderoefeningen met en 
zonder bal) 

 - stabilisatie, rugscholing en krachttraining worden onderhouden 



 - ontwikkeling basisuithouding (vooral in combinatie met de bal) 
- techniek: verder ontwikkelen van schijnbewegingen, pass- en shottechnieken 
- tactiek: 2 tegen 2 + 3 tegen 3 
- iedere speler moet als cirkelspeler kunnen fungeren 
- tegenaanval: 1e en 2e fase 
- 3-2-1 en 5-1 verdediging 
- leren trainen 

 
D) J18 

- verderzetting van de ontwikkeling van de motoriek en coördinatie (ladderoefeningen met en 
zonder bal) 
- start specialisatie 

 - loopscholing, krachttraining en stabilisatie worden sportspecifiek 
- techniek: pas en shotvarianten onder druk, uitbouwen van de schijnbewegingen 
- tactiek: 1 tegen 1, 2 tegen 2, samenspel met cirkel, beslissingsmogelijkheden uitbreiden 
- 6-0 en 5-1 verdediging + offensieve verdedigingsvorm 
- tegenaanval: relatie 1e en 2e golf + snelle midden 

 

3) OPLEIDINGSPLAN 

We stellen voorop dat de jeugdtrainers geschoold zijn en liefst gerekruteerd 
worden in de club zelf (actieve of ex-spelers). 

1. We zoeken bij voorkeur studenten of afgestudeerden in de lichamelijke opvoeding 
(pedagogische scholing), die daarnaast ook nog een bijkomend diploma willen halen aan de 
Vlaamse Trainersschool (initiator, trainer A/B-diploma) 

2. We hechten ook veel belang aan de sportieve, sociale en opvoedkundige waarde van de 
trainers die door de jeugdcoördinator (eventueel in samenwerking met de technische 
directeur) worden gerekruteerd. 

3. De club zoekt jeugdtrainers die aan een volgend profiel beantwoorden: 
 De jeugdtrainer waakt over het “imago” van de club.  
 De jeugdtrainer respecteert de horizontale en verticale planning op sportief vlak. Hij 
verwerk dit op een eigen manier in zijn trainingsprogramma en jaarplanning. 
 De jeugdtrainer beseft dat elke speler het recht heeft op het beste van zichzelf als trainer. 
De jeugdtrainer geeft zijn spelers “die training” die hij nooit gehad heeft 
 De jeugdtrainer respecteert de visie (filosofie) van de club. Hij geeft een degelijke 
sportopvoeding. 

 
De jeugdcoördinator traint, indien mogelijk, zelf een jeugdploeg om de link met het veld te 
onderhouden en om de horizontale en verticale planning vanuit de praktijk te kunnen toetsen (is op 
dit moment niet het geval). 
Iedere jeugdtrainer wordt beloond in functie van; zijn/haar diploma, bijgewoonde bijscholingen, zijn 
ervaring/anciënniteit (als speler en trainer) en het aantal trainingen dat hij geeft. 
Ideaal is dat jongeren met de nodige ambitie een kans krijgen als jeugdtrainer. Ze worden, in het 
vooruitzicht van een trainerscarrière op jonge leeftijd gekoppeld aan de meest ervaren trainers. We 
spreken in dit geval over een “stagiair-trainer”. 
 
Trainingsgroepen worden in eerste plaats vastgelegd ifv leeftijd. Individuele aanpassingen zijn 
mogelijk afhankelijk van niveau. We zullen hierbij steeds kijken naar de individuele ontwikkeling van 
de speler. Spelers die vroeger klaar zijn, of die geprikkeld moeten worden, kunnen meetrainen met 
een groep hoger. Dit steeds in samenspraak met de ouders.  
 



Dit jeugdplan werd opgesteld door de sporttechnische coördinatoren en voorzitters van senioren en 
jeugd. Trainers hebben meegeholpen aan het uitwerken van een concrete visie voor de jeugd. De 
jeugdsecretaris heeft vooral de administratieve zaken in orde gebracht.  
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