
 
 
 
 
 
 
 
 

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF, SEIZOEN 2013- 2014,  APRIL  2014 

EVALUATIEGESPREKKEN KVK NINOVE JEUGD  
 
Op donderdag 27 maart en vrijdag 28 maart staan de 
evaluatiegesprekken van onze jeugdspelers op het programma: 
 
 
- donderdag 27 maart: U15 t.e.m. U19 (aanvang vanaf 18u) 
 
- vrijdag 28 maart: U6 t.e.m. U13 (aanvang vanaf 17u) 
 
 
Elke jeugdopleider kan zelf in samenspraak met de ouders van de 
jeugdspelers het aanvangsuur van het evaluatiegesprek bepalen. 
 
Op vrijdag 28 maart vallen de jeugdtrainingen uiteraard weg. 
 
 
 
Groeten 
 
Koen 
 
 
 
 

Doelman prov U13 
 
 

KVK Ninove is voor volgend seizoen bij prov U13 op zoek naar een 
doelman. 
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Cobbaert Koen 
(cobbaert_k@hotmail.com) of Van Opdenbosch Steven  
(steven.vodb@telenet.be). 
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PAASSTAGE 2014 

 
 

 

KVK Ninove organiseert van maandag 7 april t.e.m. donderdag 10 april een voetbalstage  
voor jongens en meisjes (U6 t.e.m. U15) 

 Programma: 
 9u tot 12u: trainingsmoment 1 & 2 
 12u tot 13u: middagpauze met warme maaltijd 
 13u tot 16u: trainingsmoment 3 & 4 

 Wij voorzien elke dag een gezond tussendoortje en drank. 

 Andere activiteiten: 
 Zwemmen, film, bezoek van profvoetballer aan onze stage 
 

 Opvang: 
 ‘s Morgens vanaf 8u en ‘s avonds tot 17u 

 Prijs stage: € 110,-. Elke deelnemer ontvangt een T-shirt en een diploma. 
 

 Inschrijving: inschrijven kan tot en met vrijdag 28 maart: 
- via mail naar steven.vodb@telenet.be met vermelding van:  

Naam, voornaam, geboortedatum, maat t-shirt en eventuele opmerkingen of  
- via onderstaand formulier  
-  of via de jeugdwebsite  http://kvkninove-jeugd.weebly.com/paasstage.html 

 
De inschrijving is compleet nadat het inschrijvingsgeld werd ontvangen op de rekening van  
KVK Ninove: BE98 0682 2280 5993 met vermelding van naam 
 
Meer info bij Steven Van Opdenbosch, jeugdcoördinator KVK Ninove  

GSM: 0497/ 05 71 67 

 

 

Inschrijving Paasstage 2014 
Naam: ………………………………………………………… Voornaam: ………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………… GSM- of  telefoon ouders: ………………………. 
Geboortedatum: ………/…………/………………….  Maat t-shirt: ………… 
Eventuele opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

http://kvkninove-jeugd.weebly.com/paasstage.html


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

THUIS- EN UITWEDSTRIJDEN KVK NINOVE JEUGDPLOEGEN   
 

 
U19 Prov. &  U17 Prov. 

29-03-2014  15:15  TK.MELDERT  NINOVE  -  

05-04-2014  12:00  SCE.AALST  NINOVE  -  

12-04-2014  15:00  KFCE.ZELE  NINOVE  -  

26-04-2014  10:00  NINOVE  SCE.AALST  -  
 

 

U15 Prov.  & U13 Prov. 

29-03-2014  12:30  NINOVE  TK.MELDERT  -  

05-04-2014  12:30  NINOVE  SCE.AALST  -  

12-04-2014  12:30  NINOVE  KSC.LOKEREN-O.VL.  -  

26-04-2014  12:00  SCE.AALST  NINOVE  -  
 

 

U15 Gew. 

29-03-2014  15:00  NINOVE  SV.G.BERGEN  -  

05-04-2014  15:00  NINOVE  MEERBEKE  -  

12-04-2014  15:00  NINOVE  HAALTERT B  -  

26-04-2014  13:00  MEERBEKE  NINOVE  -  
 

 

U13 Gew. 

29-03-2014  10:00  WINNIK A  NINOVE  -  

05-04-2014  11:00  SOTTEGEM  NINOVE  -  

12-04-2014  13:00  OVERBOELARE A  NINOVE  -  

26-04-2014  12:30  NINOVE  SOTTEGEM  -  
 

 

U11 Prov. & U10 Prov. 

29-03-2014  10:00  NINOVE  EINE  -  

05-04-2014  10:00  NINOVE  VOORDE  -  

12-04-2014  10:00  NINOVE  MUNKZWALM  -  

26-04-2014  10:00  VOORDE  NINOVE  -  
 

 

U10 Gew. 

29-03-2014  15:00  NINOVE  NEIGEM  -  

05-04-2014  15:00  NINOVE  WINNIK B  -  

12-04-2014  15:00  NINOVE  HAALTERT  -  

26-04-2014  10:30  WINNIK B  NINOVE  -  
 

 

 

U9 Gew. 

29-03-2014  10:00  OVERBOELARE  NINOVE  -  

05-04-2014  10:30  SV.G.BERGEN  NINOVE  -  

12-04-2014  13:30  JONG GERAARDSBERGEN  NINOVE  -  

26-04-2014  12:30  NINOVE  SV.G.BERGEN  -  
 

 



 

 

U9 Prov. & U8 Prov. 

29-03-2014  10:00  EINE  NINOVE  -  

05-04-2014  12:00  VOORDE  NINOVE  -  

12-04-2014  09:45  MUNKZWALM  NINOVE  -  

26-04-2014  15:00  NINOVE  VOORDE  -  
 

 

U8 Gew. 

29-03-2014  10:00  NINOVE  BONANZA B  -  

05-04-2014  11:15  WINNIK A  NINOVE  -  

12-04-2014  10:00  DEFTINGE B  NINOVE  -  

26-04-2014  10:00  NINOVE  WINNIK A  -  
 

 

U7 A Gewestelijke 

29-03-2014  13:00  MEERBEKE  NINOVE A  -  

05-04-2014  10:00  TERJODEN-WELLE B  NINOVE A  -  

12-04-2014  09:30  SK.DENDERHOUTEM  NINOVE A  -  

26-04-2014  10:00  NINOVE A  TERJODEN-WELLE B  -  
 

 

U7 B Gewestelijke 

29-03-2014  10:30  EREMBODEGEM  NINOVE B  -  

05-04-2014  10:00  TERJODEN-WELLE A  NINOVE B  -  

12-04-2014  10:00  HAALTERT  NINOVE B  -  

26-04-2014  15:00  NINOVE B  TERJODEN-WELLE A  -  
 

 

U6 A  Gewestelijke 

29-03-2014  11:00  APPELTERRE B  NINOVE A  -  

05-04-2014  11:30  TERJODEN-WELLE B  NINOVE A  -  

12-04-2014  11:30  VOORDE A  NINOVE A  -  

26-04-2014  12:30  NINOVE A  TERJODEN-WELLE B  -  
 

 

U6 B  Gewestelijke 

29-03-2014  15:00  E.MOERBEKE  NINOVE B  -  

05-04-2014  10:30  JONG GERAARDSBERGEN  NINOVE B  -  

12-04-2014  10:00  DEFTINGE  NINOVE B  -  

26-04-2014  12:30  NINOVE B  JONG GERAARDSBERGEN  -  

 
 

SCHEMA TECHNIEKTRAININGEN MAAND APRIL 2014  
 

 TECHNIEKTRAINING (april) 2013 – 2014  
 
di. 1 april  Gew U8  di. 15 april  Prov U11  
do. 3 april  U7 A  do. 17 april  Prov U10  
di. 8 april  U7 B  di. 22 april  Gew U10  
do. 10 april  Gew U13  do. 24 april  Prov U9  
 
 De techniektraining verloopt van 18u00 tot 19u00. 

  



 

 
 

Het jeugdvoetbal krijgt naar volgend seizoen toe enkele belangrijke updates. 
  

Situering 

De hervorming van de jeugdcompetitie, voorzien vanaf het seizoen 2014-2015, is een project van de 

Voetbalfederatie Vlaanderen, KBVB en experts. Via clubbezoeken, TVJO-workshops, Formafootavonden, 

diepgaand overleg tussen VFV- en KBVB-medewerkers en een uitvoerige analyse van de provinciale 

jeugdcompetities werd de hervorming samengesteld. Ook de Panathlonverklaring diende als inspiratiebron. 

Met de jeugdcompetitiehervorming willen we een jeugdcompetitie creëren op maat van het kind en de club 

zodat meer kinderen meer leren en meer plezier beleven waardoor ook de drop-out vermindert. Het is een 

logisch gevolg van de opleidingsvisie van de KBVB. De hervorming werd reeds in het beleidsplan van de 

VFV (2013-2016) aangekondigd en was noodzakelijk om de volgende vier strategische doelstellingen van de 

KBVB-visietekst “Groeien en Winnen, 2012-2016” te realiseren : 

 Stijging van het aantal aangesloten leden van 415.000 naar 440.000 

 Stijging van het aantal aangesloten vrouwelijke leden van 21.000 naar 35.000. 

 Stijging van het aantal kwaliteitclubs in een regio 

 Een gekwalificeerde trainer voor elke jeugdploeg 

  

De hervorming van de jeugdcompetitie werd tijdens een “Ronde van Vlaanderen” in de 5 Vlaamse provincies 

van 5 november tot 12 november 2013 aan de Vlaamse clubs voorgesteld. De opkomst op de infoavonden 

was massaal: meer dan 500 clubs waren vertegenwoordigd en meer dan 1000 deelnemers waren aanwezig. 

Iedereen is m.a.w. begaan met de toekomst van ons jeugdvoetbal. 

Het plan bestaat uit 15 sleutels.  

               
                                     
 
 
 

 
 
 
  



 
Geen minimumleeftijd 

 

De KBVB wil kinderen jonger dan 5 jaar de kans geven tot aansluiting bij een club. Motorische vaardigheden 

vormen immers de basis voor een sportieve levensstijl en worden bij voorkeur op heel jonge leeftijd al 

ontwikkeld. Door het overaanbod van TV- en computerspelletjes dreigt overigens bewegingsarmoede. Het 

aantal uren Lichamelijke Opvoeding op school is onvoldoende om de bewegingsarmoede te bestrijden. 

De voetbalclub kan hierop inspelen door een aangepast programma voor kinderen van het tweede (U5) en derde 

kleuterklas (U6) te voorzien. Daarbij wordt de nadruk gelegd op een brede motorische vorming naar het 

voorbeeld van het -project. 

Het is absoluut niet de bedoeling om vanaf 3 of 4 jaar enkel en alleen maar te voetballen. Dat leidt tot éénzijdig 

opgeleide spelers en bovendien zijn kinderen op die jonge leeftijd nog niet klaar om “echt” te voetballen. 

Spelenderwijs kennismaken met de voetbalsport, met aandacht voor een brede motorische vorming, vormt de 

kerngedachte van sleutel 1. 

 

Wedstrijdvormen op maat 

Aangepaste wedstrijdvormen, op maat van het kind en in het belang van de clubs. Drie hervormingen van 

ons jeugdvoetbal samengevat! 

De hervorming van de jeugdcompetitie, voorzien vanaf het seizoen 2014-2015, is een project van de 

Voetbalfederatie Vlaanderen, KBVB en experts. Via clubbezoeken, TVJO-workshops, Formafootavonden, 

diepgaand overleg tussen VFV- en KBVB-medewerkers en een uitvoerige analyse van de provinciale 

jeugdcompetities werd de hervorming samengesteld. Ook de Panathlonverklaring diende als 

inspiratiebron. Het plan bestaat uit 15 sleutels, die we deze week allemaal voorstellen. 

1. U6 spelen enkel 2 tegen 2 (i.p.v. 5 tegen 5) 

Voor een U6-je is een 5v5-wedstrijdvorm te complex. Samenspelen is te ingewikkeld en sluit niet aan bij 

de egocentrische leefwereld van een kind. Na de brede motorische vorming in het eerste en tweede 

kleuterklas leert de kleuter spelenderwijs hoe de bal aanvoelt. Een 2v2-wedstrijdsituatie is veel 

eenvoudiger waardoor het spelertje volop kan genieten van het voetbalspel: veel balcontact, dribbelen 

en scoren vormen de basis van het spelplezier. 

2. 8 tegen 8 van U10 tot en met U13, met variatie in breedte terrein 

Vanaf U10 tot en met U13 spelen de jongens en de meisjes volgend seizoen 8v8. De breedte van het 

terrein bedraagt 35 meter bij U10/U11 en 45 meter bij U12/U13. Daardoor kan het kind meer bijleren en 

beleeft het meer spelplezier: meer doelpogingen, meer goals, meer passes en vooral meer “decision 

making”.  

8v8 voor de U12 en U13 maakt het ook praktischer voor de clubs want zo kunnen zij twee wedstrijden 

tegelijkertijd op één veld organiseren. Bovendien zijn er minder spelers nodig om een ploegje in 

competitie te brengen.  

3. Facultatieve competitie 5 tegen 5 vanaf U10, 8 tegen 8 vanaf U14 

Gewestelijk spelende clubs hebben soms een tekort aan spelers bij de overgang van 5v5 naar 8v8 en 

van 8v8 en 11v11. De VFV biedt aan deze clubs de kans om vrijblijvend langer 5v5 en 8v8 te voetballen, 

zodat de spelers niet van club moeten veranderen. Dergelijke facultatieve competities hebben een 

recreatief karakter: er wordt gespeeld zonder klassement en puur uit liefde voor het spel en uit liefde 

voor de club. Daardoor kunnen clubs hun jeugdspelers langer aan zich binden en wordt de drop-out 

tegengegaan. 



 

Weg  met verre verplaatsingen 

 

Welk kind zit graag lang in de auto? Dankzij de hervorming van de jeugdcompetities worden de verre 

verplaatsingen beperkt. 

 

Reeksen van 8 ploegen 

Idealiter is de duur van een wedstrijd altijd groter dan de verplaatsingstijd. Dat kan natuurlijk niet altijd. Kinderen 

willen echter zo veel mogelijk voetballen, bij voorkeur zonder daarvoor lang in de auto te moeten zitten. 

De uitdaging voor de VFV bestaat uit het organiseren van wedstrijden tussen ploegen van een vergelijkbaar 

niveau waarbij verre verplaatsingen vermeden worden. Met de geografische situering van de clubs als 

belangrijkste criterium worden daarom reeksen van acht ploegen samengesteld.  

 

Vanaf U10 interprovinciale competities 
 

Na een eerste jaar 5 tegen 5 bij de U7, kunnen de meer vaardige spelertjes vanaf U8 en U9 samenspelen en zich 

meten met leeftijdsgenoten van hetzelfde niveau. Volgend seizoen bestaan er vanaf U8 twee niveaus, gewestelijk 

en provinciaal. Op die manier krijgt elk kind evenveel spelplezier en leermomenten. 

Vanaf U10 wordt 8 tegen 8 gespeeld en merk je nog meer niveauverschillen tussen spelertjes onderling. Daarom 

wordt op die leeftijd ook interprovinciaal gespeeld. Niet alle clubs hebben echter interprovinciale ambities en om 

het leegplunderen van bepaalde ploegjes te vermijden kiest VFV voor een geleidelijke overgang. Daarom wordt 

bij U10 en U11 voor slechts één ploeg een interprovinciale competitie georganiseerd. 

 

 

 

 

 
 



 

Iedereen speelt ! 

Niemand zit graag op de bank. De hervorming van het jeugdvoetbal voorziet daarom time-outs en verplichte 

wissels waardoor iedereen minstens 50% speelt! 

De hervorming van het jeugdvoetbal steunt o.a. op de Panathlonverklaring (24/04/2004) over ethiek in de 

jeugdsport en houdt in dat alle kinderen het recht hebben om sport te beoefenen én zich te vermaken en te spelen. 

Vooral deze twee pijlers dienen als basis voor de volgende sleutels. 

Verplichte vervanging na time-out (11v11) 
 

Je leert pas voetballen door daadwerkelijk ook te spelen. VFV voert vanaf volgend seizoen bij 11v11 wedstrijden 

(vanaf U14) verplichte vervangingen in tijdens time-outs halverwege de eerste en de tweede helft. De regel geldt tot 

en met U17. Op die manier krijgt iedereen speelgelegenheid en de kans om zich te ontwikkelen. 50 procent 

speelgelegenheid is een must. 

Uiteraard gaan we ervan uit dat alle spelers bij 5v5 en 8v8 steeds minstens 50% speelgelegenheid krijgen. Doordat 

de wedstrijden tot en met U13 in principe niet door officiële scheidsrechters worden gefloten, vertrouwen we op de 

jeugdtrainers om dit principe in het belang van het kind strikt op te volgen. 

Time-Outs 
 

Vanaf volgend seizoen wordt in de jeugdcompetities t.e.m. U17 met time-outs gespeeld, ter bevordering van de 

speelgelegenheid en coaching.  

Dankzij de hervorming van het jeugdvoetbal wordt vanaf het seizoen 2014-’15 gewerkt met time-outs. De daaraan 

gekoppelde verplichte vervangingen moeten meer speelgelegenheid garanderen voor alle spelers van het team. 

De traditionele eerste en tweede helft maken plaats voor vier wedstrijddelen. Bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8 wordt vier 

maal vijftien minuten gespeeld, bij 11 tegen 11 vier maal twintig minuten. 

Coaches kunnen tijdens de time-out op een rustige manier bijsturen en hoeven tijdens de wedstrijd zelf niet meer 

te schreeuwen naar de kinderen. 

De korte stop laat bovendien de spelers toe om gemakkelijker te recupereren. 

De time-outs bevorderen dus enerzijds de kwaliteit van de coaching en anderzijds de garantie op voldoende 

speelminuten. 

 



 

Klassement vanaf U14/U15 

Vanaf 2014-‘15 wordt pas vanaf U14/U15 een klassement gebruikt en op gewestelijk niveau krijgen 

alle teams een niveaucode. 

Klassement bij 11v11 (vanaf U14/U15) 

Bij jeugdvoetbal staat de ontwikkeling van de jeugdspeler centraal, niet het klassement van de 

ploeg. Te vaak wordt puur om een gunstige plaats in de rangschikking gespeeld, ten koste van de 

individuele ontwikkeling van de speler. Daarom wordt pas vanaf de 11-tegen-11-wedstrijdvorm 

een klassement gehanteerd. Vanaf U14/U15 komt het klassement er dus bij. 

Reeksindeling op basis van niveaucode (gewest.) 

We willen meer gelijkwaardige reeksen en voeren daarom een nieuwe reeksindeling uit op basis 

van een niveaucode, niet op basis van het klassement.  

De niveaucode wordt enkel gehanteerd op gewestelijk niveau en per ingeschreven ploeg. Op die 

manier zijn geen “bijzondere reeksen” meer nodig. 

We krijgen dus reeksen per niveau: 1 = minder dan gemiddeld niveau, 2 = gemiddeld niveau, 3 = 

beter dan gemiddeld niveau. Dankzij de nieuwe reeksindeling wordt vermeden dat een ploeg van 

niveau 1 tegen een ploeg van niveau 3 uitkomt. Bij de herindeling van de reeksen worden ook 

geografische criteria gehanteerd. Daardoor blijven de verplaatsingen beperkt. 

Een gewestelijk spelende club die over een getalenteerd ploegje beschikt, kan dankzij de 

niveaucode op een hoger niveau voetballen, zonder dat de club daarvoor moet evolueren naar 

provinciaal voetbal. Het kan ook dat een minder getalenteerd ploegje een tekort aan 

succesbeleving ervaart. Door aan die ploeg een lagere niveaucode toe te kennen, komt het 

terecht in een reeks met een gunstiger niveau. Een realistische doelstelling is om in eerste 

instantie vooral te vermijden dat niveau 1 tegen niveau 3 uitkomt.  

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
       
 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdvoorzitter 
Mario Van Eeckhoudt 

 
           Jeugdcoördinator  
     Steven Van Opdenbosch 
 

TVJO 
Koen Cobbaert 

 
Leden jeugdbestuur 

     Jacques Timmermans 
Sven Thienpont 
Kurt Steenhoudt  

 
Secretariaat 

HUBERT VAN DEN BERGHE 
054/ 33 42 57 

vkninove@skynet.be 
 

Openingsuren secretariaat 
IEDERE VRIJDAG 

VAN 18U00 TOT 19U45 
 
 

K.V.K. NINOVE 
DENDERSTRAAT 
9402 MEERBEKE 

 

 

VOLG ONS OOK ONLINE VIA . . . 
 

WWW.KVKNINOVE-JEUGD.BE 
 
 

 

en via  FACEBOOK 
 

 
Uitschrijven nieuwsbrief kan via mail naar kvkninove-jeugd@skynet.be of via de jeugdwebsite 

 
 
 
 

 
 

EINDESEIZOENSFEEST     2013 - 2014 
TVV  JEUGDWERKING  KVK NINOVE 
 

Beste ouders, spe(e)l(st)ers en voetballiefhebbers, 

 

Op zaterdag 26 april vanaf 19uur  organiseren we  tvv de jeugd een einde 

seizoensfeest. 

Dit zal bestaan uit een etentje (voorinschrijving) met aansluitend  mogelijkheid tot 

een dans en muziek verzorgd door de plaatselijke dj met een verrassingsoptreden. 

 

Prijs per persoon: 35 Euro ; aperitief, warme beenhesp met saus naar keuze, 

groentjes en frietjes + koffie, gebak en drank tot in de late uurtjes. 

Kindermenu -15 jaar: 15 Euro (balletjes in tomatensaus met frietjes + drank 

inbegrepen) 

 

Inschrijven kan via leden van het jeugdbestuur   

De betaling dient  te  gebeuren bij de inschrijving, ten laatste 19 april 2014. 

(Pas na betaling is de inschrijving geldig) 

 

Wij hopen jullie massaal te mogen verwelkomen.  

 

Het jeugdbestuur, 

 

Voorzitter:  

Mario Van Eeckhoudt 

 

 

mailto:henk.michiels@telenet.be
http://www.kvkninove-jeugd.be/
http://www.facebook.com/pages/KVK-Ninove-Jeugd/330257870385734

