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1. Voorwoord:  
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Beste spelers, ouders, sympathisanten,  
 
Deze infobrochure heeft als doel duidelijke richtlijnen mee te geven aan iedereen die 
betrokken is bij onze club.  We proberen op transparante wijze te werken zodat 
iedereen zichzelf kan herkennen in onze vereniging.  
 
We willen in deze brochure de visie van onze club toelichten en daarboven een duidelijk 
overzicht geven van de verantwoordelijken (met hun respectieve gegevens) bij de 
verschillende ploegen. We zullen samen proberen de jeugdopleiding te optimaliseren  en 
op die manier de kansen op doorstroming naar het eerste elftal te bevorderen. Daarbij 
zijn doorgroeien op ieders niveau en tempo, het welzijn van iedere speler en maximale 
kansen voor iedereen de belangrijkste pijlers van onze jeugdwerking.  
 
Een duidelijk jeugdbeleidsplan is de basis van sportieve successen. Dit plan is voor 
iedereen te raadplegen op www.eendrachtmazenzeleopwijk.be.  Daarin staan per 
categorie alle richtlijnen voor een optimale begeleiding en training.  Er staat ook een 
uitgebreid clubreglement in, en een taakomschrijving van het trainerskorps en 
begeleiders.  Bovendien willen we de trainers de kans geven zich bij te scholen en 
zodoende de jeugdopleiding nog beter maken.  
 
Tevens zult u in deze brochure nog een pak praktische gegevens vinden die u een beter 
inzicht moeten geven in de werking van onze club.  
 
Wij hopen allen samen (trainers, begeleiders, supporters, sponsors en sympathisanten) 
de vereniging beter te maken en de betrokkenheid te verhogen van alle partijen.  
 
Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking. We hopen op een goede 
samenwerking en veel voetbalplezier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Missie en visie:  
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• Missie 

Eendracht Mazenzele Opwijk wil een voetbalclub zijn die zich richt tot de lokale 
bevolking.  

Eendracht Mazenzele Opwijk wil via het voetbal mensen de kans bieden zich fysiek en 
mentaal te ontwikkelen ongeacht hun talenten.  

Eendracht Mazenzele Opwijk wil via het voetbal mensen bij mekaar brengen en laten 
samenwerken.  

Eendracht Mazenzele Opwijk streeft naar respect, verantwoordelijkheid, engagement en 
verwerpt elke vorm van discriminatie.  

Bij Eendracht Mazenzele Opwijk gaan plezier en inzet onlosmakelijk samen.  

Eendracht Mazenzele Opwijk wil een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in en om 
onze gemeente. 

Bij Eendracht Mazenzele Opwijk zijn jeugdwerking en eerste ploeg(en) even belangrijk. 

 

• Visie 

De plaats van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder in het leven 

Sport neemt een belangrijke plaats in in onze maatschappij, dit geldt zowel voor de 
internationale topsport, met z’n vele miljarden toeschouwers, als voor sport op lagere 
niveaus, nationaal, provinciaal, regionaal of recreatief.  

Verantwoord aan sport doen is gezond. Het is bewezen dat mensen die regelmatig 
bewegen, gemiddeld minder vaak ziek zijn en langer leven.  

Sport is ook een ideale manier om mensen te vormen. Mits de juiste dosering en aanpak 
is het de perfecte stimulator voor de ontwikkeling van een jong lichaam. Voor 
volwassenen is het de geschikte manier om de conditie en het algemeen welbehagen te 
onderhouden.  

Niet alleen het lichaam wordt getraind, ook op mentaal vlak zorgt sport voor de nodige 
vorming. Doelen (zelfs in de recreatiesport) worden nagestreefd. Soms worden ze 
gehaald, soms ook niet en faalt men zelf of heeft men met pech te kampen, net zoals 
men in het dagelijkse privéleven geluk en ontgoocheling tegenkomt. Maar telkens opnieuw 
moet men doorzetten: op naar het volgende doel! Door de sport leer je succes en 
nederlaag aanvaarden.  
 
Wat mensen in het leven ook doen, hoe gepassioneerd ook, wie in een samenleving leeft, 
moet met regels en gezag kunnen omgaan. De sportbeoefening biedt ook hier een ideaal 
trainingsterrein. Wie zich niet aan de reglementen kan houden, riskeert bestraft te 
worden. Soms vindt men die bestraffing onterecht, net  zoals sommigen zich in het 
dagelijkse leven onrecht voelen aangedaan.    
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Sporten doe je bovendien zelden alleen. Het is een uitstekende manier om anderen te 
ontmoeten en contacten te leggen.  
 
Voetbal is een ploegsport en ploegsporten hebben kenmerken die individuele sporten 
niet hebben (en omgekeerd). Wil je winnen, succes of resultaat behalen in een 
ploegsport, dan ben je verplicht samen te werken. Je hebt mekaar nodig, een uitstekend 
werkende ploeg is meer waard dan de som van de individuele mogelijkheden.  
Je kan bovendien pas succes hebben als je rekening houdt en respect opbrengt voor de 
mogelijkheden en de beperkingen van je ploegmaats. Als je dat niet doet, maak je het je 
ploegmaat onmogelijk het beste van zichzelf te geven. Je verwacht immers net 
hetzelfde respect van je ploegmaats. 

Net zoals je je bij het samenwerken in het dagelijkse leven aan afspraken moet houden, 
is het ook nodig dat je dat in een ploegsport doet. Als iedereen zijn zin doet, wordt het 
veel moeilijker (zo niet onmogelijk) resultaat te halen.  Een samenwerking kan enkel 
optimaal zijn als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en zijn engagement nakomt, 
vaak ook buiten het eigenlijke werkveld.  In een groep werk je niet altijd met vrienden, 
ook in een sportclub niet. Leren omgaan en samenwerken met ‘anderen’ is een belangrijk 
voordeel van een ploegsport.  
 
Voetbal is een fysieke sport. Contact is onvermijdelijk, je moet letterlijk en figuurlijk 
tegen een stootje kunnen, maar je moet evenzeer respect opbrengen voor je 
tegenstander. Je moet weten hoever je kan gaan in het duel, de confrontatie.  
Je moet bovendien over een uitstekende basisconditie beschikken als je wil voetballen, 
lopen, springen, spurten, vallen, opstaan,… de hele wedstrijd lang. Maar voetbal vraagt 
meer dan alleen maar het gebruik van het lichaam. Ook tactisch komt er heel wat bij 
kijken. Je moet kunnen omgaan met soms complexe situaties en duidelijke afspraken  
binnen die situaties kunnen nakomen. En natuurlijk is er het motorische aspect: trappen, 
ingooien, dribbelen, tackelen enz.. vereisen de nodige handig(voetig?)heid. 

Wil je voetballen op jouw topniveau dan moet je trainen om al deze vaardigheden te 
ontwikkelen.  

De plaats van de club in onze gemeen(te)(schap) 

Eendracht Mazenzele Opwijk is een Opwijkse vereniging. Dat wil zeggen dat het zijn 
activiteiten hoofdzakelijk organiseert in Opwijk of zijn onmiddellijke omgeving. 
Eendracht Mazenzele Opwijk is lid van de Opwijkse sportraad en wil op die manier actief 
deelnemen aan het bepalen en uitwerken van het algemene sportbeleid in de gemeente 
Opwijk. 

Als vereniging wil Eendracht Mazenzele Opwijk zoveel mogelijk zijn plaats innemen in het 
verenigingsleven in Opwijk. 

Eendracht Mazenzele Opwijk wil er ook voor zorgen dat zijn (voornamelijk, maar niet 
uitsluitend, lokale) sponsors optimaal return krijgen van hun steun aan de club. De club 
zelf zal zoveel mogelijk zijn nodige aankopen bij zijn eigen sponsors verrichten. 

De inwoners van Mazenzele/Opwijk en onmiddellijke omgeving vormen de prioritaire 
doelgroep van onze voetbalvereniging. De eerste betrachting is dus deze mensen zoveel 
mogelijk voetbalplezier aan te bieden.  



infobrochure spelers en ouders jeugd 6/32	

 
Andere leden zijn vanzelfsprekend ook welkom, maar de club zal niet actief op zoek gaan 
naar leden van verderaf; zeker niet als daarmee kansen van de mensen uit de omgeving 
beperkt worden.  

Als vereniging vindt Eendracht Mazenzele Opwijk van zichzelf dat het meer is dat een 
voetbalclub. Een vereniging heeft ook een sociale functie: ze brengt mensen bij mekaar 
en biedt zijn leden en sympathisanten de kans uit hun isolement te komen. Elke vorm van 
sport en zeker een ploegsport is een uitstekend middel om deze doelstelling te 
realiseren.  
 
Eendracht Mazenzele Opwijk verzet zich (actief waar nodig) tegen elke vorm van 
discriminatie op basis van ras, geslacht, afkomst, of wat dan ook.  
Maar een vereniging is maar zo sterk als de participatie van zijn leden.  Bij Eendracht 
Mazenzele Opwijk wordt van elk lid verwacht dat het zijn of haar steen(tje) bijdraagt  
aan de uitbouw van de vereniging. ‘Consumptie-lidmaatschap’ zal ontmoedigd worden en 
leden zullen gevraagd, gemotiveerd en gestimuleerd worden om ten gepaste tijde mee te 
werken aan activiteiten om de club leefbaar te houden en te ontwikkelen.  

Vooral, maar niet uitsluitend, ten opzichte van de jeugd ziet Eendracht Mazenzele 
Opwijk voor zichzelf ook een opvoedende taak weggelegd. 
 
In de eerste plaats wil de club via de voetbalsport zinvolle en gezonde 
vrijetijdsbesteding organiseren, maar ze wil ook elk lid stimuleren in het opnemen van 
verantwoordelijkheid, zowel op als naast het veld. De vereniging is alleen maar leefbaar 
als er respect is voor iedereen: ploegmaats, tegenstanders, scheidsrechters en publiek. 
Met het werk van alle medewerkers, het materiaal (ook dat van tegenstanders) moet 
respectvol worden omgegaan.   

Elke vereniging kan maar optimaal functioneren als iedereen de discipline opbrengt zich 
aan de gemaakte afspraken te houden. Bij Eendracht Mazenzele Opwijk is dat niet 
anders. Gezonde discipline, zowel tijdens het voetballen zelf (wedstrijden en trainingen) 
als daarbuiten zijn de leidraad naar optimaal spelplezier voor iedereen.  

Hoewel Eendracht Mazenzele Opwijk vindt dat het kan bijdragen tot de vorming van 
zowel jeugd als volwassenen wil het er uitdrukkelijk op wijzen dat het niet de ambitie 
heeft om de eigen verantwoordelijkheid van de leden of van hun ouders over te nemen. 
De club is geen ouder! 

De plaats van onze club in de voetbalgemeenschap 

Er wordt voetbal gespeeld op alle niveaus, van pleintjesvoetbal tot Champions League, op 
recreatief niveau en voor de wereldbeker. Er zijn echte voetbalamateurs en 
duurbetaalde profs.  

De voetbalorganisatie heeft zich volgens die verschillende niveaus aangepast. Er is 
‘cafévoetbal’, bedrijfsvoetbal, amateurvoetbal, regionaal en provinciaal voetbal, nationaal 
voetbal, Europees en mondiaal voetbal.  

Eendracht Mazenzele Opwijk richt zich op het voetbal als vrijetijdsbesteding. Het wil 
daarin zinvol en  kwaliteitsgedreven te werk gaan. Het wil zowel de jongere als de 
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volwassen voetballers en medewerkers de kans geven zich op en aangename manier te 
ontwikkelen en het richt zich tot een lokaal publiek.  

Eendracht Mazenzele Opwijk moet bij het uitwerken van zijn doelstellingen rekening 
houden met de beperking van zijn accommodatie én zijn financiële middelen én met zijn 
lokale verankering.  

Bij Eendracht Mazenzele Opwijk staat spelplezier centraal; de club is ervan overtuigd 
dat sportvreugde de absolute voorwaarde is om te blijven sporten: zo niet haken spelers 
af.  
Eendracht Mazenzele Opwijk wil zijn spelers kwaliteitsvol laten bijleren en elke 
speler/speelster zijn/haar talenten helpen ontwikkelen. 

 
Bij de jeugd van Eendracht Mazenzele Opwijk is iedereen, die zich wil inzetten en 
amuseren, ongeacht zijn of haar talent, welkom om te voetballen en iedereen die zijn 
best doet krijgt voldoende speelkansen. 
Eendracht Mazenzele Opwijk kiest er dan ook voor om altijd zeker op gewestelijk niveau 
actief te zijn met zijn ploegen. Provinciaal niveau bij de jeugd is de hoogste ambitie maar 
de club wil die stap pas zetten als de accommodatie toelaat meer dan één ploeg per 
leeftijdscategorie te hebben, alleen zo kunnen we iedereen speelkansen garanderen.  
De club is ervan overtuigd dat de keuze van het niveau niet van invloed is op de kwaliteit. 
Op welk niveau dan ook is het mogelijk en noodzakelijk een kwaliteitsvolle opleiding en 
begeleiding te geven.  

Om iedereen de kans te geven te voetballen wil de club dan ook niet actief ‘grote 
talenten’ rekruteren, zeker niet ten koste van spelgelegenheid van het doelpubliek van de 
club.  

Omdat iedereen op zijn/haar niveau moet kunnen voetballen, wil Eendracht Mazenzele 
Opwijk ‘grote talenten’ dan ook niet belemmeren in hun verdere ontwikkeling.  
In principe zal de club geen spelers tegenhouden die we niet het niveau, dat aansluit bij 
hun talent, kunnen aanbieden.  

Spelers die, ondanks onze inspanningen geen spelplezier vinden in onze club zullen we 
evenmin tegenhouden. Toch willen we met de speler en/of hun ouders evalueren waarom 
ze weg willen, zodat we eventueel omstandigheden kunnen creëren waardoor ze toch 
willen blijven.  

Visie op jeugdwerking en visie op eerste ploegen  

Het is duidelijk de visie van Eendracht Mazenzele Opwijk om een geheel te vormen van 
de jeugdwerking en de eerste ploeg(en). Ze zijn samen het uithangbord van de club en 
geen van beide is belangrijker dan de andere.  

Zowel in de eerste ploegen als bij de jeugd wil Eendracht Mazenzele Opwijk een club van 
actieve medewerkers, leden zijn. Van alle spelers of hun ouders wordt verwacht dat ze 
minsten één keer per seizoen meewerken aan een activiteit van de club. Op die manier 
verdelen we het werk en alleen zo is het mogelijk een vereniging op lange termijn 
leefbaar te houden. 
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Daar waar bij veel clubs de jeugdopleiding er is om spelers klaar te stomen voor de 
eerste ploeg, is bij Eendracht Mazenzele Opwijk de jeugdwerking een doel op zich. De 
jeugdwerking is er om jongeren te laten voetballen, ze de kans te geven te sporten. Dus 
ook jongeren die niet de mogelijkheden of de ambitie hebben om later in de A-ploeg te 
spelen, worden bij ons ernstig genomen en krijgen de kans zich te ontwikkelen en zich te 
amuseren.  

Anderzijds is de optie van de Eendracht Mazenzele Opwijk om zoveel mogelijk eigen 
jongeren in de eerste ploegen op te stellen. De kwaliteit van de A-ploeg zal dus voor een 
groot deel afhangen van het talent dat doorstroomt en de mate waarin het is gevormd.  

Eendracht Mazenzele Opwijk is ervan overtuigd dat, als er een goede jeugdwerking is, er 
automatisch spelers zullen doorstromen naar het eerste elftal.  

De jeugdwerking loopt van U5 t.e.m. U17. In lijn met de algemene visie van de club, om 
zoveel mogelijk spelers uit Opwijk en omgeving de kans te bieden te voetballen, heeft de 
club haar aanbod uitgebreid. De club zal bij de jeugd ploegen op verschillend niveau 
inschrijven, dat kan zowel op provinciaal/regionaal niveau zijn als op verschillende niveau 
binnen het  provinciale/regionale voetbal. Het is onze bedoeling om spelers zoveel 
mogelijk de kans te geven te spelen op het niveau dat past bij hun capaciteiten.  
 
Voor de club zijn zowel de provinciale als de regionale ploeg volwaardig naast mekaar 
bestaan. Dat betekent dat op welk niveau een team ook speelt, de omkadering, de 
faciliteiten, uitrusting e.d.m.  voor elk team even goed in orde moet zijn.  
Trouw aan de algemene visie, is voor elke jeugdploeg de uitslag en de rangschikking 
bijzaak. Winnen is leuk, maar verzorgd en goed voetbal brengen en bijleren zijn 
prioritair. Voor alle teams blijft gelden dat voetbal leuk moet zijn. Wie geen plezier 
beleeft, haakt af of leert niet bij.  
	
De club streeft er naar om alle jeugdploegen te laten begeleiden door opgeleide trainers.  
Maar de club ziet zijn opleidingstaak breder dan het voetbal alleen. We willen ook 
werken aan een correcte attitude en een houding van fair-play. Dat is het werk van 
iedereen in de club, niet alleen de trainers, maar ook van de afgevaardigden, 
bestuursleden, vrijwilligers en ouders.  
 
Bij Eendracht Mazenzele Opwijk is het de bedoeling dat, tot en met U15, iedereen 
minstens de helft van de speeltijd mag spelen (zie verdere bepaling in het 
jeugdbeleidsplan). We streven in onze jeugdwerking naar een evenwicht tussen 
spelplezier en opleiding. Winnen is leuk, maar is ondergeschikt aan het plezier en de 
opleiding.  

De overgang tussen de jeugd en de A-ploeg willen we realiseren via de U17, de zaterdag-
reserven en de B-ploeg. Hier krijgen de jongeren de kans langzaam verder te groeien en 
zich te vervolmaken tot volwaardige A-ploeg speler.  

 
Met deze ploegen willen er ook voor zorgen dat zoveel mogelijk spelers blijven spelen. 
Tussen 17 en 20 is de leeftijd waarop velen het sporten opgeven. Spelers die niet het 
talent, de gedrevenheid of de ambitie hebben om door te stoten naar de eerste ploeg, 
willen we blijven motiveren en de kans geven om te blijven voetballen. Op die manier 
bieden we ze de kans door te stromen naar het recreatieve voetbal.  
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Eendracht Mazenzele Opwijk heeft daarvoor een ploeg die in de categorie 
‘zondagreserven’ van de KBVB aantreedt en heeft ook een samenwerkingsovereenkomst 
met VC De Sjoeters waarnaar spelers prioritair worden doorverwezen wanneer ze binnen 
onze club niet meer aan de bak kunnen komen. 
 
Ook bij de zaterdagreserven en de B-ploeg is winnen ondergeschikt aan de opleiding, 
toch stappen we hier af van de gegarandeerde minimum speeltijd per wedstrijd.  
 
In onze B-ploeg willen we zoveel mogelijk eigen jeugd laten spelen, maar we denken dat 
ze best ondersteund kunnen worden door oudere en ervaren spelers, waar onze jongeren 
iets kunnen van leren.  

Met onze A ploeg willen we een zo goed mogelijk resultaat halen met lokale spelers, 
liefst spelers die we zelf hebben opgeleid. In het A elftal moet er bijzondere aandacht 
zijn voor doorstroming van eigen opgeleide jeugd. Het doel van de eerste ploeg is zo goed 
mogelijk te spelen op het niveau van de spelers die uit eigen jeugd komen. De club wil/zal 
geen aankoopbeleid voeren dat ertoe leidt dat de A-ploeg speelt op een niveau dat onze 
eigen jeugd niet aankan.  

Net als alle jeugdploegen is het belangrijk dat ook de A-ploeg de waarden van de club 
uitstraalt en is een houding van fair-play vereist.  
 
Eendracht Mazenzele Opwijk legt zich neer bij de realiteit dat spelers  in het 
provinciale voetbal vergoed worden voor hun prestatie, maar de club wil niet afwijken van 
de ambitie om een gezond financieel beleid te voeren; bovendien wil de club niet dat de 
financiële inspanningen voor de eerste ploeg in wanverhouding zijn tot de financiële 
inspanningen die geleverd worden voor de jeugdwerking.  

Precies omdat de eerste ploegen en de jeugd even belangrijk zijn voor Eendracht 
Mazenzele Opwijk wil de club ook geen apart jeugdbestuur en hoofdbestuur. Aangezien 
er geen aparte entiteiten zijn, zijn er ook geen aparte budgetten. Aparte budgetten 
leiden volgens Eendracht Mazenzele Opwijk alleen maar tot ongezonde concurrentie 
tussen beide.  
 
Eendracht Mazenzele Opwijk is ervan overtuigd dat samen de eerste ploeg en de jeugd 
besturen de ideale manier is om alle beslissingen te nemen tot het algemene nut van de 
gehele club.  

3. De rode draad in onze jeugdwerking:  

• Opvoeding en begeleiding. 
• Teamgeest. 
• Discipline. 
• Individuele ontwikkeling onderbouw. 
• Collectieve ontwikkeling bovenbouw. 
• Eén visie = Eendracht Mazenzele Opwijk. 
• Fun aspect nastreven. 
• Gelijke kansen 
• Fair Play 
• Zonevoetbal gecombineerd met karaktervoetbal 
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4. Hoe willen we dit realiseren: 

• Geïntegreerd hoofd- en jeugdbestuur.  Geen verschil in visie. 

• Strikte opvolging, zowel sportief als administratief. 

• Verbeteren van de sportinfrastructuur. 

• Werken met bekwame trainers, afgevaardigden, medewerkers, ... 

• Organiseren van zowel sportieve, extra-sportieve als sociale activiteiten 

5. Wie werkt hieraan mee: 

• Bestuur 

• Sportieve cel, TVJO, AVJO en jeugdcoördinatoren 

• Trainers en ploegafgevaardigden 

• Verschillende werkgroepen en vrijwilligers: 

o Eetfestijn 

o Onderhoud terreinen en gebouwen 

o Sponsoring 

o Website 

o Festiviteiten 

o Tornooien 

o Kantine 

o EMO for life 

o Fondsenwerving nieuwe kantine / bouwcomité 

Deze werkgroepen bestaan uit vrijwilligers.  Ze zijn onmisbaar voor het bestaan van onze 
vereniging.  Als club zijn we deze mensen dan ook zeer dankbaar voor hun belangeloze inzet. 
Interesse om ook uw steentje bij te dragen in één van onze werkgroepen? Wij 
verwelkomen u met open armen. 
 
Bij Eendracht Mazenzele Opwijk wordt van elk lid verwacht dat het zijn of haar steen(tje) 
bijdraagt  aan de uitbouw van de vereniging. ‘Consumptie-lidmaatschap’ zal ontmoedigd 
worden en leden zullen gevraagd, gemotiveerd en gestimuleerd worden om ten gepaste tijde 
mee te werken aan activiteiten om de club leefbaar te houden en te ontwikkelen 
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6. Organigram: 
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7. Dagelijks Bestuur: 

Functie Naam Mailadres Telnr. 

Voorzitter Mario Matthys bestuur@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0471/208774 

GC  Kurt Struelens gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0478/662063 

Secretaris Marc Van Mol secretaris@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0478/454035 

Penningmeester Hilde Hermans penningmeester@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0473/822868 

Bestuurslid  Filip De Witte  filip@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0496/502674 

Bestuurslid Michel Stevens sportievecel@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0496/956016 

Bestuurslid Yannick Devry yannick@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0495/853390 

Bestuurslid Dinia Vermeir dinia@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0495/998033 

Bestuurslid Kurt Struelens avjo@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0496/120993 

Bestuurslid Kobe Bogaert tvjo@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0479/349538 

Bestuurslid Niel Vanstappen niel@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0478/420533 

Bestuurslid Aaron De 
Coninck 

aaron@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0476/531900 

Bestuurslid Mathias Pots mathias@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0472/691058 

 
 
8. Sportieve cel postformatie - 1e elftallen (doorstroming en evalueren jeugdige talenten,…): 
 

Functie Naam Mailadres Telnr. 

Voorzitter Mario Matthijs bestuur@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0471/208774 

Sportief 
verantwoordelijke 

Michel Stevens sportievecel@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0496/956016 

Trainer 1e elftal 
A 

Tim Van 
Campenhout 

tim.vancampenhout@go4jobs.be 0471/550701  

Trainers 1e elftal B 
+ hulptrainers 1e 
elftal A 

Niels Boulpaep 
Pieter Stevens 

boulie1984@hotmail.com 
stevenspieter@hotmail.com 

0477/137509 
 
0472/103930 

Trainer 
zaterdagreserven 

Eddy Van de Vel eddy.vandevel1@telenet.be 0477/576431 

Keepertrainer Eddy Luppens annelien.luppens@gmail.com 0476/557893 

TVJO Kobe Bogaert tvjo@eendrachtmazenzeleopwijk.be 0479/349538 
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9. Verantwoordelijke jeugdopleiding en jeugdcoördinatoren:  
 

• Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) 
Kobe Bogaert (reg LO + Uefa B) 
0479/349538 
tvjo@eendrachtmazenzeleopwijk.be 
 

• Administratief verantwoordelijke jeugdopleiding (AVJO) 
Kurt Struelens (initiator C) 
0496/120993 
avjo@eendrachtmazenzeleopwijk.be 

 
• Jeugdcoördinator bovenbouw (U15-U17): 

Kim Broodaerts (Uefa B) 
0473/540039 
jcbovenbouw@eendrachtmazenzeleopwijk.be 

 
• Jeugdcoördinator middenbouw (U10-U13): 

Tino Verhaevert (Uefa B) 
0472/832539  
jcmiddenbouw@eendrachtmazenzeleopwijk.be 

 
• Jeugdcoördinator onderbouw (U6-U9): 

Liesbet Booghmans (Uefa B) 
0473/844319 
jconderbouw@eendrachtmazenzeleopwijk 
 
 
10. Gerechtigde correspondent (aansluitingen, verzekering, ongevalsaangifte, …):  
 
Kurt Struelens  
0496/120993 
gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be 
 
 
11. Trainers en afgevaardigden:  
 

• 1e elftal A:  
Trainer 1 Hulptrainer Afgevaardigde 
Tim Van Campenhout (Uefa B) 
0471/550701 
tim.vancampenhout@go4jobs.be 

Niels Boulpaep 
Pieter Stevens 

Jan Van Herreweghe 

 
• 1e elftal B: 

Trainer  Trainer  Afgevaardigde 
Niels Boulpaep (reg LO + Uefa B) 
0477/137509 
boulie1984@hotmail.com 

Pieter Stevens (Uefa B) 
0472/103930 
stevenspieter@hotmail.com 

Interesse? Laat het 
ons weten via:  
kurt@struelens.be 
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• Zondagreserven: 
Trainer Afgevaardigde 
Kobe Bogaert (reg LO en Uefa B) 
0479/349538 
kobe.bogaert@telenet.be  

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• Zaterdagreserven: 

Trainer Afgevaardigde  
Eddy Van de Vel  
0477/576431 
eddy.vandevel1@telenet.be 

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U17 groen provinciaal (geboortejaar 2000-2001): 

Trainer  Afgevaardigde 
 
 
 

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U17 wit (geboortejaar 2000-2001): 

Trainer  Afgevaardigde 
Koen Vanderborght (reg LO) 
0477/794736 
koenvanderborght@hotmail.com 

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U15 groen provinciaal (geboortejaar 2002-2003): 

Trainer  Hulptrainer  Afgevaardigden  
Mario Van Campenhaut (Uefa B) 
0479/350908 
mariovancampenhout@skynet.be 

Bart Smet 
Johan Carlé 

Interesse? Laat het ons weten 
via:  
kurt@struelens.be 

 
• U15 wit (geboortejaar 2002-2003): 

Trainer  Hulptrainer  Afgevaardigden  
Hubert Van Den Steen (initiator C) 
0472/486258 
hubertvandensteen@hotmail.com 

Bart Smet 
Johan Carlé 

Interesse? Laat het ons weten 
via:  
kurt@struelens.be 

 
• U13 groen provinciaal (geboortejaar 2004): 

Trainer  Afgevaardigde 
Patrick Goisse 
0474/273317 
patrickgoisse@hotmail.com 

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U13 wit (geboortejaar 2004): 

Trainer  Afgevaardigde 
Eddy Van de Vel  
0477/576431 
eddy.vandevel1@telenet.be 

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
 



infobrochure spelers en ouders jeugd 15/32	

• U12 groen provinciaal (geboortejaar 2005): 
Trainer  Trainer  Afgevaardigden  
Koen De Smedt (reg LO + 
initiator C) 
0473/286122 
koends10@hotmail.com 

Steve Schockaert 
0477/752069 
steve.schockaert@telenet.be 

Interesse? Laat het ons weten 
via:  
kurt@struelens.be 

 
• U12 wit (geboortejaar 2005): 

Trainer  Trainer  Hulptrainer 
Koen De Smedt (reg LO + 
initiator C) 
0473/286122 
koends10@hotmail.com 

Steve Schockaert 
0477/752069 
steve.schockaert@telenet.be 

Rudi De Sterck 
0498/477219 
rudidesterck@hotmail.com 

Afgevaardigden   
Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 

 
• U11 groen provinciaal (geboortejaar 2006): 

Trainer  Afgevaardigde 
Tom Vrijders (initiator C) 
0474/571862 
tom@vtmotors.be 

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U11 wit (geboortejaar 2006): 

Trainer  Afgevaardigde 
Mathias Labrosse 
0472/361247 
 

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U11 blauw (geboortejaar 2006): 

Trainer  Trainer Afgevaardigde 
Kjell Bayens (initiator C) 
0479/203076 
baeyenskjell@hotmail.com 

Marc Van Mol 
0478/454035 
m.vanmol@telenet.be 

Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U10 groen provinciaal (geboortejaar 2007): 

Trainer  Hulptrainers Afgevaardigde 
Tino Verhaevert (Uefa B) 
0472/832539  
tino.verhaevert@gmail.com  

Kurt Struelens 
Werner Vanderstappen 
Kim Van Muylders 

Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
 
• U10 wit (geboortejaar 2007): 

Trainer  Hulptrainers Afgevaardigde 
Els Sanders (initiator C) 
0474/855252 
elssanders@telenet.be 

Kurt Struelens 
Werner Vanderstappen 
Kim Van Muylders 

Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 
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• U10 blauw (geboortejaar 2007): 
Trainer  Hulptrainers Afgevaardigde 
Kris Van Bael 
k_vanbael@hotmail.com 
0489/42.09.37 

Kurt Struelens 
Werner Vanderstappen 
Kim Van Muylders 

Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U9 groen provinciaal A (geboortejaar 2008): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Kim Broodaerts (Uefa B) 
0473/540039 
kimbroodtaerts@hotmail.com 

Kris Van Hamme Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U9 wit provinciaal B (geboortejaar 2008): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Jan De Meuter (initiator C) 
0478/968942 
jandemeuter@telenet.be 

Kris Van Hamme Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U9 blauw (geboortejaar 2008): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Mervan Berisha 
0497/258557 
berisha.mervan@gmail.com 

Kris Van Hamme Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U9 geel (geboortejaar 2008): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Werner Vanderstappen 
0477/330669 
wernervds@hotmail.be 

Kris Van Hamme Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U8 groen provinciaal A (geboortejaar 2009): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Liesbet Booghmans (Uefa B) 
0473/844319 
liesbet_booghmans@hotmail.c
om 

Peter Verhaegen Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U8 wit provinciaal B (geboortejaar 2009): 

Trainer  Trainer Hulprainer  
Peter Beerens (initiator C) 
0476/889158 
beerenspeter@hotmail.com 

Kris Pynaert 
kpynaert@hotmail.com 

Peter Verhaegen 

Afgevaardigden  
Interesse? Laat het ons weten 
via:  
kurt@struelens.be 
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• U8 blauw (geboortejaar 2009): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Staf Verspecht 
0476/408638 
stafverspecht54@gmail.com 

Peter Verhaegen Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U7 groen (geboortejaar 2010): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Koen Ringoot (regent LO) 
0486/114619 
koenringoot@hotmail.com 

Dirk Trullemans 
0471/220862 
trullidirk@hotmail.com 

Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U7 wit (geboortejaar 2010): 

Trainer  Afgevaardigde 
Bruno De Wilde 
0477/482351 
bruno@pulsehosting.be  

Interesse? Laat het ons weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U7 blauw (geboortejaar 2010): 

Trainer  Hulptrainer Afgevaardigde 
Kristof De Clerck 
0497/610099 
hoppeveld@skynet.be 

Steven Ringoot 
0474/874563 
steven.ringoot@minfin.fed.be 

Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 

 
• U6 groen+wit (geboortejaar 2011): 

Trainer  Trainer Trainer  
Gertjan Cooreman 
0476/715096 
gertjan.cooreman@kbc.be 

Jonas Van Vaerenbergh 
0470/987014 
djnegration@hotmail.com 

Reinout Noppe 
0479/083038 
rein1996@hotmail.com 

Afgevaardigden  
Interesse? Laat het ons 
weten via:  
kurt@struelens.be 
 

• U5 (geboortejaar 2012): 
Multimovebegeleider  Multimovebegeleider  
 
 

 

 
• Keepertrainer zaterdagreserven en eerste elftallen: 

Eddy Luppens 
0476/557893 
annelien.luppens@gmail.com 
 

• Keepertrainer bovenbouw: 
Dany Van Bossuyt (regent LO) 
0476/268095 
dany.van.bossuyt@pandora.be 
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• Keepertrainers middenbouw: 

Staf Verspecht 
0476/408638 
stafverspecht54@gmail.com 

Davy Van Nieuwenborgh 
(regent LO + kt niv 1) 
0476/890596 
davesuperstar@hotmail.com 

Koen Merci 
 
juventino_koen@hotmail.com 

 
• Keepertrainer onderbouw: 

Staf Verspecht 
0476/408638 
heyvaert.marleen@skynet.be 

Jonas Van Vaerenbergh 
0470/987014 
djnegration@hotmail.com 

Kristof Lissens 

 
• Afgevaardigde: 

Als club waarderen we het enorm wanneer een ouder zich bereid verklaard om zich als 
afgevaardigde te willen inzetten voor een EMO-jeugdploeg. De taak van een 
afgevaardigde beperkt zich niet alleen tot het invullen van het scheidsrechterblad, 
water voorzien voor bezoekers en thuisploeg, het verdelen van drankbonnetjes, de 
kleedkamer van tegenstander en thuisploeg kuisen, samen met een ouder de goals 
plaatsen en terugzetten, ...  Nee, de afgevaardigde moet ook nog iemand zijn die even 
enthousiast met de kinderen bezig is als de trainer, misschien wel een vader/moeder 
figuur en met vooral een positieve ingesteldheid. Kinderen hebben in de eerste plaats 
opbouwende kritiek nodig en daar is de afgevaardigde mede verantwoordelijk voor en dit 
zowel rond (ten aanzien van de ouders) als op het terrein (ten aanzien van de spelers), in 
sommige gevallen aanvullend en complementair ten aanzien van de trainer. Daarnaast is 
het iemand die de omgang met ouders verzorgt. Tenslotte probeert hij/zij op een 
positieve en stimulerende wijze het clubreglement te laten respecteren.  

Je leest het, een afgevaardigde = zeer belangrijke pion voor iedere jeugdploeg.  

Iemand interesse? Contacteer onze AVJO Kurt Struelens.  De trainers en spelers zullen 
u eeuwig dankbaar zijn. 

 
12. Kledij en kantineverantwoordelijke: 

Hilde Hermans 
kledij@eendrachtmazenzeleopwijk.be  
 

13. Website + facebook: 

www.eendrachtmazenzeleopwijk.be  
https://www.facebook.com/eendrachtmazenzeleopwijk 
 

Tip: alle afgelastingen van trainingen en/of wedstrijden, nieuwtjes, … zal je het snelst 
vernemen via onze website en facebookpagina  
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 14. Lidgeld en tegemoetkomingen ziekenfondsen:  

 
Hoe word ik lid?  
Je mag drie trainingen komen proberen (je	traint op eigen verantwoordelijkheid zolang je 
niet bij de club bent aangesloten). Een nieuwe speler kan zo zelf ondervinden of hij/zij 
het leuk vindt. We vragen je meteen je e-mailadres om belangrijke informatie door te 
mailen. Beslis je nadien om je in te schrijven, dan ontvang je van de 
jeugdverantwoordelijke een infobrochure. Hierin vind je alle antwoorden op uw vragen. 
 
Het lidgeld voor dit jaar dient betaald te worden uiterlijk op 30 juni 2016! Zodoende is 
de speler speelgerechtigd voor de eerste wedstrijd en ontvang je tijdig uw kledijpakket.  
 
Het lidgeld bedraagt:  
 
Leeftijdscategorie Aansluiting 

begin seizoen 
Augustus-
december 

Aansluiting 
midden seizoen 

Januari-februari 

Aansluiting 
einde seizoen 
Maart-mei 

U5 € 205 (kledij inb) 125 (kledij inb) 50 
U6 € 285 (kledij inb) 190 (kledij inb) 60 
U7-U21 € 320 (kledij inb) 215 (kledij inb) 70 
 
Dit bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE46 0016 41922636 met 
vermelding van reeks (vb: U7) en naam speler !!  
 
In het lidgeld zit:   

• lidgeld KBVB,  
• verzekeringen (je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en 

wedstrijden en tijdens de verplaatsing van en naar de trainingen en wedstrijden), 
• gratis consumptie na iedere wedstrijd,  
• een trainingsvest, trainingsbroek en regenjas van de club om te dragen als je naar 

de wedstrijd komt (verplicht!!!) 
• voetbalkousen om te dragen tijdens de wedstrijden (verplicht), de 

wedstrijduitrusting (=broekje + shirt) worden door de club voorzien 
• een trainingsbal die je iedere training opgeblazen meebrengt 
• deskundige begeleiding 
• gratis toegang tot de wedstrijden van de jeugd en eerste elftallen (4 

abonnementen)  
• 2x 40 € kaarten voor onze eetfestijnen  
• extra activiteiten zoals judotrainingen / bewegingsschool / coördinatietraining, 

Sinterklaasfeest, deelname aan tornooien, Van de Velde Junior en Jeugdcup,  enz. 
 
Zelf aan te kopen: 

• voetbalschoenen 
• beenbeschermers 
• eventueel keeperhandschoenen 
• badslippers (om hygiënische redenen verplicht te gebruiken bij het douchen) 
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Je kan volgende kortingen of tegemoetkomingen krijgen voor het lidgeld:  
 

• voor meerdere aansluitingen per gezin betaalt de oudste speler de normale prijs en 
krijgt elk bijkomend kind oplopend €50 korting op het volledige lidgeld. 

• veel mutualiteiten geven tegemoetkomingen op het lidgeld bij een club van een 
erkende Vlaamse sportfederatie (in ons geval VFV – Voetbalfederatie Vlaanderen). 
Je kan dit formulier downloaden op de website van de desbetreffende mutualiteit. 
Geef het formulier aan de trainer of jeugdverantwoordelijke. Onze 
penningmeester Hilde zal het dan ingevuld en ondertekend terugbezorgen.  

 
Heeft u problemen met de betaling van het lidgeld, neem dan contact op met onze 
ombudsman Filip De Witte (filip@eendrachtmazenzeleopwijk.be - 0496/502674) en er 
wordt voor een oplossing gezocht in onderling overleg tussen ouders en 
jeugdverantwoordelijke. Het is uiteraard zeer belangrijk dat uw kind verzekerd is bij 
gebeurlijke ongevallen én dat kan alleen als we in regel zijn met de verschillende 
administratieve regels.  
U mag er op rekenen dat uw vraag volledig vertrouwelijk en in volle discretie zal 
afgehandeld worden.  
 
Bijkomende kledij van de club kan steeds aangekocht worden via onze webshop 
(http://www.eendrachtmazenzeleopwijk.be/webshop) 
 
Let op : het betalen van het lidgeld alleen is niet voldoende om lid te zijn. Je moet je ook 
officieel aansluiten bij de voetbalbond. Dat moet je doen via onze gerechtigde 
correspondent : Kurt Struelens (0496/120993 - gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be) 
 
15. De 11 na te streven EMO-kes 
 

1. Een beleefd EMO-ken 

Elke speler groet zijn/haar trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek op de club 
met een high-five (onderbouw) of een stevige handdruk (middenbouw-bovenbouw). 

We spreken onze trainer en afgevaardigde aan met zijn voornaam. 

2. Een aanwezig EMO-ken 

Elke speler/speelster is zoveel mogelijk aanwezig op de trainingen en de wedstrijden.  
Voetbal is een teamsport en de medespelers en trainer rekenen op jou.  

Elke afwezigheid voor een training of een wedstrijd wordt vooraf gemeld, ten laatste 's 
middags voor de training en de dag voor de wedstrijd. In geval van ziekte wordt tevens 
de (geschatte) duur van de afwezigheid gemeld. 

Een trainer kan altijd beslissen om een speler/speelster die aangekondigd afwezig was 
op de training  niet te selecteren voor een wedstrijd (bv wanneer de speler/speelster te 
vaak afbelt, of de laatste training voor de wedstrijd afwezig was, ...). 

Onverwittigd afwezig zijn zal bestraft worden met een niet-selectie voor de 
eerstvolgende wedstrijd. 
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Wie zonder verwittiging afwezig is op training speelt niet in de daaropvolgende 
wedstrijd! 

3. Een stipt EMO-ken 

Een speler/speelster die zonder aanvaardbare reden te laat komt op training kan 
onderworpen worden aan een individueel trainingsprogramma of zelfs deelname aan een 
training geweigerd worden. 

4. Een proper EMO-ken 

Elke speler/speelster is verplicht om na elke wedstrijd een douche te nemen (vanaf U7). 

Tijdens het douchen draagt elke speler badslippers. 

Geen enkele speler/speelster/trainer/ouder kuist schoenen of wast kleren onder de 
douche. 
De schoenen moeten proper gemaakt worden met de daartoe voorziene borstels, voor 
ermee de kleedkamers binnen te gaan.  

De spelers/speelster bewaren orde in de kleedkamer. Ze spelen er niet en werpen alle 
afval in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training/wedstrijd blijft een speler/speelster 
niet langer dan noodzakelijk in de kleedkamer. Als een speler/speelster opzettelijk de 
kleedkamer vuil maakt, zal hij/zij gesanctioneerd worden.  
 

5. Een leergierig EMO-ken 

De spelers/speelsters tonen optimale inzet, motivatie en concentratie tijdens de 
trainingen. 

Spelers/speelsters die op welke manier ook de training storen kunnen gesanctioneerd 
worden. Zij beletten anderen om zich optimaal in hun sport uit te leven en zich te 
amuseren. 

Wie extra gemotiveerd is, kan zelfs dagelijks thuis oefenen. Op die manier kan hij/zij 
nog beter worden. 

 

6. Een altijd in orde EMO-ken 
 

• Kledij: alle spelers/speelsters dragen hun clubtrainingsvest voor en na de 
wedstrijd. 

• Bal:  elke speler/speelster heeft een bal gekregen. Die moet de 
 speler/speelster opgeblazen meebrengen naar elke training. Indien een 
 speler/speelster geen bal mee heeft op de training kan men onderworpen 
 worden aan een individueel trainingsschema of zelfs deelname aan een 
 training geweigerd worden. 

Elke speler/speelster controleert, alvorens naar het trainingsveld te gaan (langs de 
afgesproken weg), of kledij en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken.  
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De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden; d.w.z. van 1 november tot 31 
maart zijn lange mouwen en een lange broek verplicht (alleen bij uitzonderlijk hoge 
temperaturen in de periode kan de trainer beslissen dat het anders kan). 

7. Een fair-play EMO-ken 

Spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van de club. Zij brengen de naam van 
de club niet in diskrediet door onbehoorlijk en onsportief gedrag op het terrein of 
daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en 
algemeen gedrag kan een sanctie worden opgelegd; kan een speler zelfs geschorst 
worden door de club.  

Elke speler/speelster schudt op het einde van de wedstrijd de hand van de 
scheidsrechter en elke tegenstander, ook na een verloren wedstrijd en een wedstrijd 
waarin je vindt dat de scheidsrechter zich vergist heeft.  

Laat je niet leiden door opmerkingen van supporters, maar volg de richtlijnen van je 
trainer. Hij geeft je taken en zal je begeleiden om ze zo goed mogelijk uit te voeren.  
 
Niemand vindt het leuk om vervangen te worden. Je trainer neemt hierin de beslissing. 
Plaats je naast de trainer en blijf in beweging met je soccerpal (onderbouw en 
middenbouw) of neem plaats op de bank (bovenbouw) en moedig je ploeg verder aan. Je 
wint of verliest immers als ploeg!  
 

8. Een ploeg EMO-ken 

Elke speler/speelster moedigt zijn/haar medespelers aan en begrijpt dat hij/zij niet in 
zijn/haar eentje een wedstrijd kan winnen. Hij/zij heeft er begrip voor dat iedereen 
weleens een fout maakt.  

Geen enkele speler/speelster pest een medespeler, maar probeert een ploegspeler te 
zijn die steeds helpt waar nodig.  

9. Een winnaars EMO-ken 

Elke speler/speelster doet altijd (zowel op training als tijdens de wedstrijd)  zijn/haar 
uiterste best en geeft niet snel op.  

 

10. Een gehoorzaam EMO-ken 

Spelers/speelsters wachten voor elke training/wedstrijd op de afgesproken plaats op 
hun trainer. Spelers mogen alleen het veld opgaan als ze toestemming hebben van hun 
trainer.	  Als een speler/speelster zich daar niet aan houdt kan hij/zij onderworpen 
worden aan een individueel trainingsschema of zelfs deelname aan een training geweigerd 
worden. 

11. Een gezond EMO-ken 

Elke speler/speelster probeert ook buiten de club zich te verzorgen. Hij/zij probeert zo 
weinig mogelijk softdrinks te drinken en te vervangen door water; probeert elke dag 2 
stukken fruit te eten en vergeet ’s morgens niet te ontbijten.  
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Een speler/speelster die voldoende slaapt is een fittere speler.  

Bewegen is beter voor de conditie dan voor TV hangen of computer spelletjes te spelen.  

Alle beetjes helpen! 

16. Medische ondersteuning: 

Wat te doen bij een sportongeval ?  
 
• Vraag aan uw trainer of afgevaardigde een formulier “aangifte van ongeval” of 

download het formulier via de website: www.eendrachtmazenzeleopwijk.be  
• Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst van een 

ziekenhuis.  
• Laat de kant van het formulier “ Medisch getuigschrift” invullen door de arts.  
• Indien kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen.  Let op:  De 

verzekeringen van de KBVB betalen enkel het aantal aangevraagde kinébehandelingen 
terug.  

• Vul zelf de kant “aangifte van ongeval” in met alle nodige gegevens. (Vb: naam 
ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + KLEVER MUTUALITEIT 

• Dien de aangifte in binnen de 10 dagen na datum van het ongeval bij onze GC Kurt 
Struelens 0496/120993 - gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be.  

• Bij volledige genezing:   
o Laat een controleonderzoek doen bij uw dokter.  
o Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit(erelonen, hospitalisatie,  kiné…)  
o Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw 

 mutualiteit.  
• Het bedrag (enkel het geconventioneerde gedeelde) dat niet terugbetaald wordt 

door uw mutualiteit is gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met een 
franchise).Breng alle documenten zo snel mogelijk binnen bij Jan Noppe:  

o Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit;  
o Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen 

kastickets)  
o Factuur van hospitalisatie (originele factuur, geen kopie)  
o Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen;  
o Neem steeds kopies voor uw eigen dossier !!!  

 
 
Let op:  

• Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamer niet verzekerd.  
• Voor “tanden” geldt een speciale regeling.  
• Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden  ook niet 

terugbetaald door de verzekering.  
• Het bedrag dat door de verzekeringen wordt terugbetaald, zal na goedkeuring 

door de voetbalbond terugbetaald worden aan de ouders.  
 

Contactgegevens GC Kurt Struelens: 0496/120993 - gc@eendrachtmazenzeleopwijk.be 
 
Wat te doen na een sportongeval ?  
 

• Een bewijs van genezing voorleggen aan de jeugdcoördinator of TVJO.  
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Bij een intensieve sportbeoefening is een goede medische begeleiding onontbeerlijk.  De 
spelers met blessures, morfologische problemen of eetproblemen kunnen vrijblijvend 
beroep doen op de diensten van: 

• EHBO-verantwoordelijke Marc van Mol 
• Kinesist Jeroen Van Lier, Kouterlaan 13 te Opwijk (0475/958594) 
• Kinesist Pieter Van Roy, ’t Kintstraat 59 te  Opwijk (052/35 39 75) 
• Diëtiste Krista Vanderstappen, Steenweg op Dendermonde 125 te 

Opwijk (052/35 13 28) 
 
17. Tips voor de ouders:  
 

• Geef blijk van belangstelling en probeer zoveel mogelijk mee te komen.  
• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon/dochter of medespeler.  
• Laat coachen over aan de trainer. Begeleiden betekent in geen geval opleiden! Wij 

vragen expliciet aan de ouders hun volste vertrouwen te schenken aan onze 
trainers en niet zelf over te gaan tot “coachen” op en naast het veld. Begeleiden 
betekent eerder je voetballende zoon of dochter helpen tijdig op de trainingen te 
zijn en hem/haar in een mindere of moeilijke periode te stimuleren om door te 
bijten en te volharden.  

 

 
 

• Problemen tussen ouders en trainer moeten in eerste instantie met de trainer zelf 
opgelost worden. Wanneer dit niet lukt, kan er een bespreking aangevraagd worden 
met de jeugdcoördinatoren of de TVJO.  

• Elke bespreking met de trainer gebeurt niet voor of tijdens een training of 
wedstrijd. Het is de spelers natuurlijk toegestaan om hun trainer, op een beleefde 
manier, om raad of uitleg te vragen. 

• Blijf positief en sportief ook bij verlies.  
• Geef je kind zoveel mogelijk positieve feedback en maak van de rit van en naar de 

club geen lijdensweg bezaaid met allerlei raadgevingen en voorgekauwde theorie. 
Nogal wat jonge voetballers gaan gebukt onder een gevoel van mislukken. Ze willen 
hun ouders en eventueel andere familieleden niet ontgoochelen. Ze willen in alle 
opzichten zo goed mogelijk scoren. Faalangst is een teveel aan angst die 
verlammend werkt; een nutteloos gevoel waar de speler geen baat bij heeft.  

 



infobrochure spelers en ouders jeugd 25/32	

 
 

• De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei U niet met zijn beslissingen.  
• Gun uw kind het kind zijn. Winnen is fijn, maar verliezen hoort ook bij voetbal.  
• Wanneer uw kind met de fiets naar de trainingen komt, laat hem dan een fluo-

hesje en een helm dragen. 
• Zet uw kind niet vroeger dan 15 minuten voor aanvang van de training af op de club. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor spelers die veel te vroeg aanwezig zijn.  
 

18. Uurrooster en locatie thuiswedstrijden:  
 
 
 

   Wedstrijdschema Tesseskouter 
      

  
 

       Week A zaterdag  

   
Week B zaterdag 

  
  

 
       Uur Wedstrijd  
 

Uur Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 

9u30 U17 wit  
 

9u30 U9 groen P U9 blauw / 
11u30 U17 groen P  

 
11u00 U9 geel U9 wit P U7 groen 

14u00 zaterdagreserven  
 

12u30 U12 groen P U7 wit U13 groen P 

  
 

 
14u00 U13 wit U7 blauw U12 wit 

 
 

 

 

          Wedstrijdschema Molenkouter 
       

Week A zaterdag 
 

   
Week B zaterdag 

     
       Uur Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 

  
Uur Wedstrijd 

 9u30 U8 groen P U8 blauw 

  
12u15 U15 groen P 

 11u00 U8 wit P U10 groen P 
  

14u30 U15 wit 
 12u30 U10 wit U6 groen   20u00 1e elftal B  

14u00 U10 blauw U6 wit      
15u30 U11 wit U11 blauw      
17u00 U11 groen P /      
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   Wedstrijdschema Vossestraat 
      

Week A 
 
zondag 

 

   
   

 
  

 
   

   
 Uur Wedstrijd   

   
   

 15u00 1e elftal A  
   

   
  

Opgelet: het uurrooster van de thuiswedstrijden kan nog wijzigen!!!! 
 
19. Aantal, uurrooster en locatie trainingen: 
 

• Aantal trainingen 
 

 Provinciale Regionale 
U6 / u5 1x training per week 

u7 

2x training per week                                                                          
+ 2x per maand zondagtraining (vrijblijvend) 

u8 
u9 
u10 
u11 

u12 / u13 

3x per week t.e.m. 11 
oktober - nadien 2x training 

in week + 2x in maand 
zondagtraining (verplicht) 

3x per week t.e.m. 11 oktober 
(dinsdag vrijblijvend) - nadien 

2x training in week + 2x in 
maand zondagtraining 

(vrijblijvend) 

u15  
3x per week (verplicht) / 
examenperiode = 2x per 

week  

3x per week  
(maandag vrijblijvend) 

U17 
3x per week (verplicht) / 
examenperiode = 2x per 

week 

3x per week  
(dinsdag vrijblijvend) 
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• Uurrooster en locatie trainingen (vanaf 1 september 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploeg Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

A-ploeg  20u00-21u30 
Klei 

 20u00-21u30 
Molenkouter 

 

B-ploeg  20u00-21u30 
Molenkouter 

 20u00-21u30 
Molenkouter 

 

Zondagres.    20u30-22u00 
Tesseskouter 

 

Zaterdagres  20u00-21u30 
Molenkouter 

 20u00-21u30 
Klei 

 

U17  18u00-19u30 
Mazenzele 

14u30-16u00 
Molenkouter 

 17u15-18u15 
Molenkouter 

U15  18u00-19u30 
Mazenzele 

 16u00-17u30 
Molenkouter 

17u45-18u45 
Molenkouter 

 

U13   18u00-19u00 
Molenkouter 

18u00-19u15 
Tesseskouter 

 18u15-19u30 
Molenkouter 

U12   18u00-19u00 
Molenkouter 

18u00-19u15 
Tesseskouter 

 18u15-19u30 
Molenkouter 

U11  18u15-19u30 
U11 groen P / 
blauw 
Tesseskouter 

17u45-18u45 
U11 wit 
Molenkouter 

18u45-19u45 
U11 groen P / 
blauw 
Molenkouter 

17u45-18u45 
U11 wit 
Molenkouter 

 

U10  18u00-19u15 
Molenkouter 

 18u45-19u45 
Molenkouter 

  

U9  

 

18u15-19u15 
Tesseskouter 

 17u45-18u45 
Molenkouter 

  

U8   18u00-19u00 
Molenkouter 

  18u00-19u00 
Tesseskouter 

U7  

 

18u00-19u00 
Molenkouter 

 17u45-18u45 
Molenkouter 

  

U6   17u45-18u45 
Molenkouter 

  

 
Opgelet: het uurrooster of locatie van de trainingen kan nog wijzigen. 
Begin augustus (1e week: bovenbouw / 2e week: onder- en middenbouw) starten de 
trainingen van het nieuwe seizoen 2016-2017. Exacte data/uren/locatie worden 
later medegedeeld. 
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20. Weetjes: 
 
Kickoff vergadering: in het begin van het seizoen zullen alle ouders per ploeg 
uitgenodigd worden om naar een korte infovergadering te komen. Daar zal de trainer van 
uw zoon of dochter even kort uitleggen hoe hij te werk gaat, wat hij van de ouders en 
spelers verwacht, wat je van de club mag verwachten, … 
 
Mailing: wekelijks zal de trainer een planning doorsturen met de activiteiten voor de 
komende week in vermeld. 
 
Facebook / website / nieuwsbrief: alle infoverspreiding over het reilen en zeilen van de 
club gebeurt via facebook, website en onze nieuwsbrief.  
 
Platformtraining: wij opteren om de onderbouw (per leeftijdscategorie) één maal per 
week samen te laten trainen. Meerdere trainers werken ieder aan een vaardigheid op hun 
platform. De spelers schuiven door van platform naar platform met als resultaat dat 
iedere speler de vele voetbalvaardigheden kan inoefenen.  
Bij de middenbouw zal U10-U11 per leeftijdscategorie en U12-U13 samen om de 2 weken 
platvormtraining krijgen. 
 
Tijdens de wintermaanden: om de winterperiode te overbruggen organiseren wij 
volgende initiatieven 
 
• Blessurepreventie en krachttraining U15-U17: voetbalspecifieke acties vragen een 

optimaal functioneren van het bewegingsstelsel (de spieren, beenderen, gewrichten, 
maar ook de zenuwbanen). Om een mooie actie succesvol te kunnen voltooien, moet je 
natuurlijk de nodige power in de benen hebben, maar ook voldoende stabiliteit, 
explosiviteit en uithouding. Een goed evenwicht hiertussen is dan ook noodzakelijk. 
Een goede verhouding tussen de verschillende spiergroepen zal enkel 
blessurepreventief werken, maar zal ook zorgen voor een betere lichaamsstabiliteit. 
Een goede controle over je lichaam vormt de noodzakelijke basis voor verdere 
techniektraining. 
 

• Indoor judotrainingen U12-U13:  dat judo goed is voor de algemene lichamelijke en 
geestelijke ontwikkeling is algemeen bekend. Dat judo ook een toegevoegde waarde 
heeft voor teamsporters die te maken hebben met fysiek contact is minder bekend. 
De beweegvormen in het judo lenen zich erg goed om bijvoorbeeld voetballers beter 
te maken. Er is aangetoond dat door de judotrainingen het aantal blessures bij het 
voetbal en andere teamsporten sterk kan worden gereduceerd. Dat leidt onder 
andere tot een significante verbetering van het aantal gewonnen duels. Judo is dus 
een perfecte aanvulling op het voetbal. Locatie en data volgen later. 

• Indoor loopscholing en loopcoördinatietraining U10-U11: doel van loop- en 
coördinatietraining is het optimaliseren van bewegen binnen het spel voetbal, 
economisch lopen en de preventieve werking ten aanzien van blessures. Een speler 
heeft gedurende een wedstrijd 2% tot 3 % balbezit en de rest van de tijd loopt de 
speler zonder bal. Tijdens dit gedeelte is het belangrijk dat de speler fysiek fit is 
om de ruimte te zoeken, duel aan te gaan, wendbaar te zijn en om in balbezit te 
komen. Een element om dit verbeteren is het geven van loop- en coördinatie training. 
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• Cogitraining en senseball U8-U9: de doelstelling van cogitraining is dat elke speler 
gestimuleerd wordt om creatief om te gaan met het vinden van voetbaloplossingen. 
Om creatief te “kunnen” zijn moeten spelers wel eerst gewapend zijn met een 
batterij van patronen en spelsituaties.  Vanaf het moment dat de juiste spelpatronen 
in de hersenen zijn opgeslagen kunnen spelers sneller de juiste beslissingen nemen. 
Tijdens deze training maken we gebruik van de senseball met als doel de baltechniek 
te trainen zo dat deze geautomatiseerd wordt en men deze tijdens een wedstrijd 
onbewust kan toepassen. 

• Indoor multimove U5-U6-U7: ‘multimove voor kinderen' biedt kinderen een breed 
bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van de 12 
bewegingsvaardigheden (werpen en vangen, rollen, springen en landen, zwaaien, 
dribbelen, ...) ligt. Deze bewegingsvaardigheden zijn van belang voor de motorische 
ontwikkeling van kinderen en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. De 
fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd 
sportspecifieke vaardigheden, zoals voetbal, te leren. 

Keeperschool: iedere keeper zal om de week keepertraining krijgen. Wij opteren om de 
keepers (groep 1: U8-U9 / groep 2: U10-U11-U12-U13) in een doorschuif te laten trainen. 
Meerdere keepertrainers werken ieder aan een vaardigheid op hun platform. De keepers 
schuiven door van platform naar platform met als resultaat dat iedere keeper de vele 
voetbalvaardigheden kan inoefenen. Dag en uur vind je vanaf begin augustus terug op 
onze website. Deze training is verplicht voor de keepers. Het is wenselijk en beleefd 
om je keepertrainer te verwittigen wanneer je er niet kan bijzijn. Wie bij het begin van 
het seizoen start met de keepertraining is verplicht om deze een seizoen lang vol te 
houden. Halfweg het seizoen instappen wordt niet toegelaten. 
 
Individuele evaluatie: iedere jeugdspeler vanaf U10 tem U17 wordt 2x per jaar grondig 
geëvalueerd door de trainers. Er wordt gekeken naar de technische, tactische, fysieke 
en mentale kwaliteiten. Deze evaluatie wordt met de speler en/of ouders besproken. Het 
is een leermoment in de opleiding waar we de speler laten weten waar zijn/haar te 
verbeteren punten liggen. We zijn ervan overtuigd dat deze communicatie de 
doelgerichte opleiding zal verbeteren. Anderzijds mag dit niet leiden tot bijkomende 
stress voor de spelers. Wij zijn niet van plan de spelers naast de school ook nog eens 
voetbalstress te bezorgen. 
 
Doorstroming jeugd: de trainers van de U17, zaterdagreserven, A en B-ploeg hebben de 
opdracht om veel wisselwerking te bewerkstelligen tussen de verschillende ploegen, 
m.a.w. degene die sterk bezig zijn af en toe mee laten trainen met A of B-kern en 
eventueel selecteren voor de wedstrijdkern. Het is onze bedoeling om jeugdspelers 
kansen te geven in onze eerste ploegen en zo weinig mogelijk “externe” transfers te 
doen. Hopelijk kan onze jeugd de trainers van de eerste ploegen overtuigen om veel 
jeugd te selecteren. 
 
Het belang van “winnen”: jeugdspelers zijn geen professionals. Zij hebben dus andere 
doelen. Bij de jeugdsport gaat het om ontwikkeling. Het belangrijkste is niet winnen, 
maar de kwaliteit van sportervaring. In die zin is deelname aan sport een vormingsproces 
waarbij jongeren leren om te gaan met allerlei aspecten waar ze later in hun leven mee te 
maken zullen krijgen. Sporters hebben meer baat bij een jeugdopleiding die op langere 
termijn vooruitgang gericht is dan bij een jeugdopleiding die vooral het resultaat van de 
komende wedstrijd voor ogen heeft. Hoewel er natuurlijk gestreefd wordt naar winst, is 
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het in geen geval het hoofddoel. Een positieve jeugdwerking denkt genuanceerd over 
“winnen”. Niet alles staat alleen maar in het teken van het winnen van wedstrijden en het 
halen van medailles.  
Helaas raken sommige ouders verstrikt in de winnen-is-alles-sfeer, waarin een 
“scorebord-mentaliteit” centraal staat. Als gevolg hiervan verliezen ze uit het oog waar 
het werkelijk om gaat. Winnen komt vanzelf, binnen de grenzen van de talenten van de 
sporters.  
 
Na het behalen van ons 2 sterren-label hebben we besloten om volgende zaken in 
onze werking te veranderen:  
 
• In lijn met de algemene visie van de club, om zoveel mogelijk spelers uit Opwijk en 

omgeving de kans te bieden te voetballen, heeft de club haar aanbod uitgebreid. De 
club zal bij de jeugd ploegen op verschillend niveau inschrijven, dat kan zowel op 
provinciaal/regionaal niveau zijn als op verschillende niveau binnen het  
provinciale/regionale voetbal. Het is onze bedoeling om spelers zoveel mogelijk de 
kans te geven te spelen op het niveau dat past bij hun capaciteiten. 

• Per leeftijdscategorie zal er steeds op hetzelfde terrein / uur getraind worden met 
zowel gewestelijke als provinciale. We willen “one team” zijn. Iedere EMO-ploeg is 
even belangrijk en moet gelijkwaardig behandeld worden. 

• Om onze spelers individueel technisch, fysisch en tactisch op een hoger niveau te 
krijgen hebben we besloten om 2 x per maand zondagtrainingen aan te bieden. Deze 
trainingen zijn een ideale aanvulling op de reguliere trainingen. Om het individu 
gericht te kunnen trainen, gaan we beroep doen op gespecialiseerde trainers die oog 
hebben voor detail en kennis van zaken. Het zou een illusie zijn om enkel en alleen 
toptalenten voort te brengen, maar het is geen illusie om iedereen op zijn of haar 
eigen niveau naar de hoogste trede te tillen. En dat is nou net wat we samen met de 
speler willen bereiken. Dit kan echter alleen als de speler plezier in hetgeen heeft 
wat hij of zij doet, plezier staat daarom ook hoog in het vaandel bij EMO. 

• De provinciale kernen worden na iedere heen en terugronde herzien (=3x per 
seizoen). 

• De opzet is om de gewestelijke ploegen gelijkwaardig in te delen en een volledig 
seizoen samen te houden (uitzonderingen: verschuivingen tussen provinciale en 
gewestelijke ploegen / na een periode opmerken dat de gewestelijke ploegen niet 
gelijkmatig verdeeld zijn). 

• Als club hebben we een software laten ontwikkelen waarbinnen de volledige sportieve 
opvolging van onze spelers bijgehouden wordt in één databank, eigen aan onze club, 
en dit voor alle ploegen van klein (U6) tot groot (eerste elftal). Op die manier willen 
we bijdragen tot de professionalisering van onze jeugdwerking.  

 
Niveaugroepen versus leeftijdsgebonden groepen 
Aan laatbloeiers of voetballers die nog niet alle leeftijdsgebonden voetbalskills onder 
knie hebben kan gevraagd worden om bij een leeftijdscategorie lager te gaan spelen. We 
werken met niveaugroepen in plaats van leeftijdsgebonden groepen. Zo sluit je 
laatbloeiers niet uit en blijf je vroegrijpe sporters stimuleren. 
 
Nieuw aangesloten leden 
Vanaf U8 zal gevraagd worden aan nieuw aangesloten leden om eerst voetbalervaring op 
te doen tijdens de trainingen alvorens wedstrijden te spelen. De trainer, 
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jeugdcoördinator en TVJO beslissen wanneer de nieuw aangesloten speller klaar is om 
wedstrijden te spelen. 
 
Ondersteuning spelers uit kansarme gezinnen  
Voor dergelijke spelers word er naar een oplossing gezocht in onderling overleg tussen  
de ombudsman Filip De Witte (filip@eendrachtmazenzeleopwijk.be - 0496/502674) en de 
desbetreffende ouders. Wij garanderen u dat uw melding volledig vertrouwelijk zal 
behandeld worden. 
 
Ongewenst gedrag en pesten 
Onze club is zeer begaan met het welzijn van al zijn spelers. Stel je ongewenst gedrag, 
pesten of onregelmatigheden vast, neem dan contact op met onze ombudsman Filip De 
Witte (filip@eendrachtmazenzeleopwijk.be - 0496/502674). Wij garanderen u dat uw 
melding volledig vertrouwelijk zal behandeld worden. 
 
 
21. Extra activiteiten:  
 
• EK België-Ierland op groot scherm: 18 juni 2016 
• Van de Velde-Jeugdcup (U10-U17): 26, 27 en 28 augustus 2016 
• Eetfestijn: 4, 5 en 6 november 2016.  
• Een bezoekje van de Sint (t.e.m. U9) begin december 
• Eetfestijn: 3, 4 en 5 maart 2017.  
• Paasstage 2e week (3 dagen) van de paasvakantie 2017 
• Van de Velde-Juniordcup (U6-U9): paasmaandag 17 april 2017 
• Eindeseizoensfeest: mei-juni 2017 
 
 
22. Medische fiche: 
 
Belangrijk:  om onze databank up to date te houden moet elke speler een persoonlijke 
medische fiche verplicht invullen. De fiche zal via mail naar de ouders verstuurd worden.  
 
 
 
 
 


