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Voorwoord 
  

Beste spelers, ouders, vrijwilligers en supporters, 

De jeugdwerking van FC Lebbeke begint aan zijn 7de seizoen en aan zijn 3de seizoen op 

interprovinciaal niveau. 

Zowel op sportief- als bestuurlijk vlak is er in die zeven seizoenen enorm veel veranderd 

binnen de club, maar de club heeft steeds zijn eigenheid van ambitieuze, maar vooral 

familiale club trouw gebleven. ONE TEAM ONE FAMILY is onze trotse slogan. 

Na een start op gewestelijke niveau werd onmiddellijk doorgegroeid naar het provinciale 

niveau en sinds het seizoen 2019-2020 heeft de jeugdwerking 3 sterren behaald waar wij 

mogen zeggen dat wij ons op sportief vlak inmiddels hebben aangepast aan de het 

interprovinciaal niveau en dat al onze IP-ploegen toonaangevend zijn in hun categorie, 

wat de resultaten van het afgelopen seizoen aantonen. 

FC Lebbeke blijft verder nodige inspanningen doen om al hun trainers alle 

mogelijkheden te geven voor het behalen van de nodige diploma’s en kennis. Dit met het 

oog om onze jeugd nog beter te maken en te kunnen klaarstomen voor ons eerste elftal. 

Dus het is van groot belang dat onze eigen opgeleide jeugd kan doorstromen naar dit 

elftal. 

Nu voor het seizoen 2022 – 2023 staan we voor onze volgende uitdaging. De 

herbevestigen door de externe audit van ons interprovinciaal label. Na het behalen van 

Interprovinciaal Voetbal (IP) is bestendigen de boodschap en moet de bedoeling zijn om 

onze club FC Lebbeke verder kwalitatief uit te bouwen, en dat we fier mogen zijn om te 

behoren bij FC Lebbeke. 

Het doel van het clubbestuur en technische staf, en bij uitbreiding de gehele 

jeugdwerking, is om onze jeugdspelers in optimale omstandigheden te laten voetballen, 

d.w.z. investeren in materialen, accommodatie en vooral in mensen.  

 

Namens het volledige clubbestuur van FC Lebbeke wensen wij u in ieder geval een 

sportief en succesvol voetbalseizoen toe. 

Van der Straeten Cor 

Jeugdvoorzitter 

FC Lebbeke 
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DE CLUB 
 

❖ Jeugdbestuur 

 

René Mergan Voorzitter FC Lebbeke 0477/47 82 69 rene.mergan@zetelsdeman.be 

Cor Van Der Straeten Jeugdvoorzitter-Tornooien 0479/54 03 69 vanderstraetencor@gmail.com 

Ronny Heuvinck G.C. – penningmeester-Administratie 0479/35 84 63 ronny.heuvinck@skynet.be  

Gunther Impens Sportief Manager 0475/65 53 37 gunther.impens@telenet.be 

Jan Van Den Meersch TVJO 0473/79 01 68 jantjevdm@hotmail.com 

Hans Vercammen Planning - Pro Soccer Data 0479/20 05 50 vercammenhans@telenet.be  

Johan Michiels   Jaarlijkse clubactiviteiten 0496/70 36 17 johan.michi@hotmail.com  

Defrenne Gino Materiaalmeester 0468 22 94 17 defrennegino1@gmail.com  

 

 

❖ Technische staf JO 

 

Sportief Manager Gunther Impens 0475/65 53 37 Gunther.impens@telenet.be  

Sportief Advisor Geert De Vlieger   geert.devlieger@skynet.be 

T.V.J.O. Jan Van Den Meersch 0473/79 01 68 jantjevdm@hotmail.com 

Coördinator U6 t.e.m. U13 Franky Van Langenhove 0479/28 14 97 franky.vanlangenhove1@skynet.be 

Coördinator U6 t.e.m. U13 Jordi Stallaert 0477/45 52 26 stallaertjordi@gmail.com 

Coördinator U14 t.e.m. U19 Stijn Van Troys 0478/66 92 47 stijn_van_troys@hotmail.com 

Coördinator G-sport Werner Asselman 0477/95 62 11 werner.asselman@telenet.be 

 
 

❖ Trainers 

 
* Keepers    

     

KT VAN DEN BRULLE  Sylvester 0474 62 96 83 silvester.vandenbrulle@gmail.com 

KT DE CLERCK Marc 0476 9515 92 marc.de.clercq8@telenet.be 

     

* Onderbouw    
 

    

U6 VAN LIERDE Frederic 0493 04 32 54 frederic.vanlierde@hotmail.com  

U6 VAN HAUDT Michael 0472 02 68 13 michaelvanhaudt86@gmail.com 

U7 COLLEWAERT Tony 0478 76 06 88 tony.collewaert@outlook.com 

U8pro MATTENS Yensi 0478/73 34 30 yensicespedes@hotmail.com 

U8pro MERGAN  Sven 0478 43 32 04 de_mergan@hotmail.com 

U8gew  DIERICKX Victor 0491 88 26 03 victordierickx5@gmail.com 

U9pro BAUGNEE Wim 0491 43 83 43 wim-1@live.be 

U9pro DE BOECK Davy 0479 26 16 20 pouchit661@hotmail.com 

mailto:ronny.heuvinck@skynet.be
mailto:vercammenhans@telenet.be
mailto:johan.michi@hotmail.com
mailto:defrennegino1@gmail.com
mailto:marc.de.clercq8@telenet.be
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* Middenbouw    
 

    

U10IP     

U10gew HULSBOSCH Timothy 049212 11 29 timo_h@live.be 

U11IP VAN HOYWEGHEN Sven 0474 22 70 27 pleisterwerken-sven@hotmail.com 

U11gew  DE WILDE  Bram 0472 56.43.95  bramdww2@gmail.com 

U12IP A BRUSSELMANS Jari 0471 10 68 31 jaribrusselmans@yahoo.com 

U12IP B DE BRUE An 0474 42 45 95 andebrue4@gmail.com 

U13IP A MESKENS Kris 0474 71 18 92 kris.meskens@skynet.be 

U13IP B VAN RANSBEECK Rony 0479 72 55 43   

 
    

* Bovenbouw    
 

    

U14IP DE SCHEPPER Bart 0499 15 70 38 deschepperbart@yahoo.com 

U15IP DEBUSSCHERE Guy 0486 69 86 46 guy.debusschere@telenet.be 

U15gew VAN LANGENHOVE Jurgen 0476/65 49 81 jurgenvanlangenhove7@gmail.com 

U16 BUGGENHOUT Ben 0477 3235 50 ben.buggenhout@telenet.be  

U17 COLLEWAERT Tony 0478 76 06 88 tony.collewaert@outlook.com 

U19 HADJ Anis 0479 24 34 52 anis_1996@hotmail.be 

     

* G-Ploegen    
 

    

G-kids ASSELMAN Werner 0477 95 62 11 werner.asselman@telenet.be 

G3 VAN HEMELRIJK Jonathan 0474 84 32 09 jonathanvanhemelrijk@gmail.com 

 
    

* Techniektrainers  
  

 
    

 VAN LANGENHOVE Bert 0476 46 64 02 bert.vanlangenhove@mccain.com 

 
    

* Interimtrainers  
  

 
    

 MANNAERT Sven 0476 67 44 30 sven.mannaert@telenet.be 

 DE RYCK  Christof 0476 51 21 45 christof.deryck@bizerba.com  

 KEPPENS Lendert 0478 24 89 57 lendertkeppens@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ben.buggenhout@telenet.be
mailto:christof.deryck@bizerba.com
mailto:lendertkeppens@hotmail.com
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❖ Missie – visie JO 
 

De bedoeling van FC Lebbeke is om aan de jeugdspelers een attractieve 

voetbalopleiding aan te bieden.  

 

Dit zowel competitief als recreatief. InterProvinciaal en regionaal. Sociaal en familiaal! 

 

De speler staat centraal! 

 

De nadruk ligt op plezier, maar we willen er ook voor zorgen dat er elk seizoen 1 tot 2 

spelers doorstromen naar het eerste elftal. Om op termijn uit te komen bij 30 procent 

spelers van eigen kweek in het fanionteam. 

 

Spelers die niet doorstromen kunnen bij de club blijven als jeugdtrainer, afgevaardigde 

of medewerker. 

 

We willen dat doen door: 

- het leerplan van de KBVB te volgen 

- iedere geselecteerde speler minstens 50 procent van een wedstrijd te laten 

   spelen 

- de spelers individueel beter te maken 

- de spelers op verschillende posities te zetten 

- de spelers niet alleen sportief, maar ook mentaal sterker te maken 

- spelers waarden en normen bij te leren 

- ervoor te zorgen dat ieder lid zich gerespecteerd voelt bij onze club, ongeacht    

  de huidskleur, het talent of de mogelijkheden 

- vooral gediplomeerde trainers aan te trekken en zij die nog niet gediplomeerd    

  zijn te motiveren om aan scholing te doen 

- de trainers zelf bij te scholen 

- trainingen op maat van de kinderen aan te bieden 

- enkel positief te coachen 

- stages te organiseren 

- technische bijscholing te organiseren 

- talentbegeleiding te organiseren 

- beleving en teamspirit te kweken door spel- en wedstrijdvormen 

- de spelers clubliefde bij te brengen zodat ze langdurig aangesloten blijven 

- de rol van derde opvoedingsmilieu optimaal te vervullen door het voeren van  

  open communicatie met de ouders 

- regelmatig met scholen en met de gemeente samen te werken
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❖ Accommodatie 
   

          
      Site1 Sportcomplex Lebbeke, Koning Albert I straat 122 A 9280 Lebbeke                      

    Tel: 052/41 47 20 

                      
     Site 2 Konkelgoed Koning Albert I straat 40A 9280 Lebbeke     

    

      

Plattegrond site 1 
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❖ Lidgeld 
 

Voor het seizoen 2022-2023 worden de lidgelden bepaald enerzijds afhangende van de  
leeftijd en anderzijds van het voetbalniveau (gewestelijk-provinciaal of interprovinciaal)  

                  

U19: geboren in  2004-2005      U11: geboren in   2012 

U17: geboren in  2006  U10: geboren in  2013 

U16: geboren in  2007  U9: geboren in  2014 

U15:  geboren in  2008  U8: geboren in  2015 

U14: geboren in  2009  U7: geboren in  2016 

U13: geboren in  2010  U6: geboren in  2017 

U12:  geboren in  2011  U5: geboren in  2018 

   

  Het Dagelijks Bestuur in haar zitting van 21 april 2022 beslist, en zoals voorgesteld tijdens de       

  infoavond van 22 april, om voor het seizoen 2022-2023 de lidgelden als volgt vast te leggen: 

 

1°aansluiting (VFV-KBVB)U5 t/m U9 (2018-2014)   - € 100,00 (voor het pakket) 

           G-kids/G3                    - € 100,00  
U5 tot U7 (2018-2016)                   - € 300,00 
U8 tot U9 - Provinciaal (2014-2015)            - € 400,00 
U10 tot U19 IP(2013-2005)             - € 450,00  
U8 tot U17 Gewestelijk (2015-2006)            - € 350,00 
 
NIEUWE SPELERS I.P: VERPLICHT:  WERKTRAINING: € 30,00 
                                                                        TAS: € 20,00 

 

    Korting van 25 euro voor 2de, 3de, en volgend kind uit het gezin.             

  

  Zijn inbegrepen in het lidgeld 2022-2023: 

  
     KLEDIJ PAKKET (Training, 2 T-shirts, kousen en bal) 

•       2 ABONNEMENTEN “gratis toegang” voor alle thuiswedstrijden (competitie) van de     

      jeugd t/m 1ste elftal twv € 200,00 

•     LIDKAART (speler)– gratis toegang thuiswedstrijden jeugd t/m het 1ste elftal. 

•       Per festijn en per jeugdspeler één KORTINGSKAART van € 5,00, in mindering te  

      brengen op een kindermaaltijd op de festijnen, zijnde 1 voor Mossel-, 1 voor Steak-          

      en 1 kaart voor Palingfestijn. 

•        GRATIS CONSUMPTIE NA DE WEDSTRIJD 

•        de bijdrage voor V.F.V.- K.B.V.B. 

•        de bijdrage aan het Solidariteitsfonds (Vivium), ingeval van kwetsuur of ongeval 

•        gebruik wedstrijduitrusting 

•        huur terreinen 

•        gebruik en onderhoud accommodatie en materialen 

•        een degelijke en gestructureerde voetbalopleiding en begeleiding bij trainingen en  
      wedstrijden. 
•        mogelijkheid tot aankoop extra uitrusting aan gunstige voorwaarden 

 

Het lidgeld dient gestort te worden op rekening: BE30 6528 0576 2211 van FC 

Lebbeke Jeugd    voor 21 juli 2021, met vermelding van categorie en naam speler. 
 

Voor een probleem of betalingstermijnen kun je contact opnemen met de secretaris via         

    ronny.heuvinck@skynet.be 

mailto:ronny.heuvinck@skynet.be
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Het seizoen 2022-2023 start met de trainingen op zaterdag 30 juli 2022. Wij maken 

van deze 1ste trainingsdag een echte FAMILIEDAG. Spelers & trainers maken 

eerst met elkaar kennis via een korte training. Tijdens een gezellige BBQ kan 

iedereen met iedereen nader kennismaken.  

  

❖ Lidmaatschap:  
 

Een speler die een aansluitingskaart heeft ondertekend, blijft lid van FC Lebbeke als 

speler en van de KBVB. Hij wordt als effectief lid van de club beschouwd zodra hij 

zijn lidgeld heeft betaald. Spelers die hun lidgeld niet hebben betaald voor aanvang 

van het nieuwe seizoen worden niet toegelaten op trainingen en wedstrijden.  

Spelers die om de één of andere reden de club willen verlaten, moeten in de door de 

KBVB-VFV vastgestelde periode hun ontslag indienen bij de club en de KBVB-

VFV. Dit dient per aangetekend schrijven te gebeuren of digitaal via 

www.voetbalvlaanderen.be 

Tijdens het seizoen staat FC Lebbeke geen overgang toe naar een andere club! Het is 

tevens ten strengste verboden, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur 

en/of de jeugdcoördinatoren, op proefperiode te voetballen bij een andere club 

aangesloten bij de K.B.V.B.  

 

Uitzonderingen op deze regels kunnen uitsluitend aanvaard worden na een 

voorafgaand schriftelijk akkoord van FC Lebbeke. De aanvraag hiertoe dient 

schriftelijk te worden ingediend bij de jeugdcoördinatoren. Bij een aanvraag voor een 

proefperiode bij een andere club dient deze gestaafd te worden met een schriftelijk 

schrijven van deze club met de vermelding van de data waarop de speler wordt 

uitgenodigd. 

 

❖ Website en facebook 
 

Op de website van de club wordt steeds het nieuws gepost. Ook voor de planning van          

de ploeg van uw kind, de speelkalender, de andere activiteiten en de afgelastingen   

kunt u er terecht. Een paar keer per week een kijkje nemen op www.fclebbeke.be is  

dus raadzaam. 
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Verder is er ook een facebook-pagina “FC Lebbeke Jeugd”, ook hier kan men verdere    

informatie vinden aangaande de jeugd. Slechts één enkele facebook-pagina FC 

Lebbeke. 
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❖ SPORTIEF 
 

❖ Terreinen 
Raadpleeg steeds Pro Soccer Data !! 

 

❖ Trainingen 
Raadpleeg steeds Pro Soccer Data !! 

 
Ploeg maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

U19    IP 19u45 – 21u00 19u30 – 21u00   19u30 – 21u00   

U17    IP 19u30 – 21u00   19u30 – 21u00   17u45 – 19u00 

U16    IP  18u30 – 19u45   19u30 – 21u00   19u00 – 20u30 

U15A IP  19u30 – 21u00   19u30 – 21u00   19u00 – 20u30 

U15B 
Gew 

19u30 – 21u00   19u30 – 21u00     

U14    IP 18u30 – 19u45   19u30 – 21u00   19u00 – 20u30 

U13A IP   17u45 – 19u15   17u45 – 19u15 17u45 – 19u00 

U13B IP   17u45 – 19u15   17u45 – 19u15 17u45 – 19u00 

U12A IP 17u45 – 19u15   17u45 – 19u15   17u45 – 19u00 

U12B IP   17u45 – 19u15   17u45 – 19u15 17u45 – 19u00 

U11A IP   17u45 – 19u15   17u45 – 19u15 17u45 – 19u00 

U11B 
Gew 

17u45 – 19u15   17u45 – 19u15     

U10A IP 17u45 – 19u15   17u45 – 19u15   17u45 – 19u00 

U10B 
Gew 

17u45 – 19u15   17u45 – 19u15     

U9A   
Prov 

17u45 – 19u15   17u45 – 19u15     

U9B   
Prov 

17u45 – 19u15   17u45 – 19u15     

U8A   
Prov 

  17u45 – 19u15   17u45 – 19u15   

U8B   
Prov 

  17u45 – 19u15   17u45 – 19u15   

U7A   
Gew  

17u45 – 19u15   17u45 – 19u15     

U6   17u45 – 19u15   17u45 – 19u15   

G-kids     16u30 – 17u45     

G3      17u45 – 19u15     

 
❖ Keeperstrainingen 

Raadpleeg steeds Pro Soccer Data !! 

 

Categorie maandag dinsdag woensdag donderdag 

U8-U9     16u30-17u45   

U10-U11     17u45-19u15   

U12–U13       17u45-19u15 

U14-U16     19u30-21u00   

U17-U19   19u30-21u00     
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❖ Speelminuten 
 

Een wedstrijd duurt niet altijd even lang.  

Toch verbinden we er ons toe dat elke speler die aangesloten is bij de club (als hij 

komt trainen) minstens 50 procent van een wedstrijd moet spelen, tenzij er sprake is 

van een blessure uiteraard.  

Ieder kind heeft het recht om te sporten, en om de sport te leren! 
 

❖ Reglementen 

• U6 – 2V2 
 

 

• U7 – 3v3 

 
• U8 en U9 – 5v5 

 



Infobrochure FC Lebbeke Jeugd 2022-23  
 

        

13 

 

• U10 tem U13 – 8v8 
 

 
 

• U14 tem U19 – 11v11 

 
 

❖ Afgelastingen 
 

Of wedstrijden in het weekend afgelast zijn kan u terugvinden op de officiële website 

van de VFV via deze link : 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/afgelastingen   

 

     Officiële afgelastingen komen ook automatisch in PSD terecht 

 

U krijgt dan volgende website : 

  

 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/afgelastingen
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❖ Stages 
 

Voor jongens en meisjes van 5 tot 13 jaar, ook voor niet aangesloten spelers/speelster 

 
* Paasstage: ieder jaar organiseren we de befaamde Paasstage waar we onze 

jongeren een totaalpakket aanbieden.  Gaande van voetbaltraining, zwemmen, 

spinning, fitness, verhalen vertellen, …… tot Champions League in een 

boarding- veld.  Fun verzekerd! 

 

* Zomerstage: ieder jaar, in de 1ste week van de maand juli, organiseren we een 

voetbalgerichte zomerstage.   

Er is steeds de mogelijkheid om een attest sportkampen van uw mutualiteit te 

laten invullen. Eveneens wordt er steeds een fiscaal attest bezorgd van de 

deelname van uw zoon/dochter aan het sportkamp. 
 
  

❖ Pro Soccer Data 
  De communicatie met spelers en ouders verloopt via het platform  

  “Pro Soccer Data”.  

   Aanvragen login en paswoord en extra info ivm de werking ervan:  

    Van Troys Stijn: stijn_van_troys@hotmail.com of 

    Vercammen Hans : vercammenhans@telenet.be      

mailto:stijn_van_troys@hotmail.com
mailto:vercammenhans@telenet.be
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SPELERS 

 

❖ Huishoudelijk reglement 

 
Algemeen: 

Wie zich aansluit bij onze club en lidgeld betaalt gaat automatisch akkoord met dit 

reglement dat te vinden is op de website. 

Gebeurlijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen moeten worden gericht aan het 

jeugdbestuur.  

De kantine is verboden terrein voor spelers met voetbalschoenen, zowel voor/na een 

training als voor/na een wedstrijd. Dit geldt ook voor oefenwedstrijden. Ballen 

worden ook geweerd uit de kantine. 

In de kleedkamers, buitenterreinen en in voetbaluitrusting geldt een algemeen 

rookverbod, en dit zowel bij trainingen als bij wedstrijden (inclusief 

oefenwedstrijden). 

Na de training en/of wedstrijd (inclusief oefenwedstrijd) is douchen verplicht vanuit 

hygiënische en gezondheidsoverwegingen. Vanaf de U6 wordt er aangedrongen op dit 

punt (tot U8 met assistentie van ouders). 

Teneinde diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk 

waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden. Via de 

trainers en/of afgevaardigden zullen per categorie vóór elke training en/of wedstrijd 

de waardevolle voorwerpen worden verzameld, maar beter is natuurlijk om niet 

noodzakelijke dingen thuis te laten. 

Dit seizoen verzamelen wij bij trainingen en wedstrijden de spelers in de kleedkamer. 

Gezamelijk wordt met de trainer naar en van het wedstrijd- of trainingsveld gegaan. 

Na de wedstrijd of training kan er gedurende max 15 minuten gedoucht worden. De 

trainer en/of afgevaardigde zal hierop toezicht houden. Na de thuiswedstrijd gaan de 

spelers gezamelijk met hun trainer en afgevaardigde naar de kantine om hun gratis 

consumptie te nuttigen. 

Ploegselectie: 

De trainer is hoofdverantwoordelijke voor de ploegselectie. Hij overlegt daarover op 

regelmatige basis met de jeugdcoördinator. 

De spelers zullen voor de wedstrijden uitgenodigd worden via Pro Soccer Data.  Bij 

afwezigheid op training, vragen wij aan de spelers om zelf contact op te nemen met 

de trainer in verband met een eventuele selectie. 

Trainingen: 

De trainingen vinden plaats volgens een vast dag- en uurschema’s, op een vaste 

locatie. Indien hieraan wordt gewijzigd, wordt dit aangepast op PSD. Het is de 

verantwoordelijkheid van de ouders of speler, dit dagelijks op PSD na te kijken. Wij 

vragen alle spelers om minstens 15 min. vóór aanvang van de training aanwezig te 

zijn, tenzij de trainer vooraf op de hoogte is gesteld. 
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Niemand verlaat gedurende de training het terrein zonder voorafgaandelijk de trainer 

te verwittigen. 

Wij vragen van elke speler respect voor het ter beschikking gestelde oefenmateriaal 

en de trainingsballen. Indien de trainer dat vraagt, zullen de spelers helpen bij het 

verzamelen van de trainingsballen en het afruimen van het oefenmateriaal. 

Een training kan pas echt goed verlopen wanneer alle spelers discipline, concentratie 

en een voorbeeldige inzet tonen. 

Bij afwezigheid moet u zich afwezig zetten op PSD en daar de reden ingeven, 

minstens één dag op voorhand. De trainer houdt een aanwezigheidslijst bij in PSD die 

eventueel zal gebruikt worden in het vooruitzicht van de selectie voor de wedstrijden. 

Voor de IP ploegen zijn de extra training op vrijdag verplicht om aan deel te nemen, 

behoudens activiteiten op school. Afwezig op vrijdag betekend automatisch geen 

selectie op zaterdag. 

Verder is de eerste training in de maand missen zonder gevolg. Doch bij het missen 

van een 2de training, met uitzondering van schoolactiviteiten, zal er voorkeur gegeven 

worden voor een selectie aan spelers die wel aan het aantal trainingen voldoen. 

 

Wedstrijden: 

Alle spelers dienen verplicht in de clubkledij naar de wedstrijden (ook de 

oefenwedstrijden) te komen. Ook het gebruik sporttas is verplicht voor de 

wedstrijden (ook de oefenwedstrijden). Iedere speler is verplicht bij elke 

wedstrijd of oefenwedstrijd zijn wedstrijdtraining (indien te warm in T-shirt) 

van de club te dragen, zowel voor als na de wedstrijd. De trainer zal op dit alles 

toezien. 

Bij thuiswedstrijden (ook oefenwedstrijden) wordt er verzameld op het 

afgesproken uur en verzamelplaats, bepaald door de trainer. 

 

  U6, U7,U8,U9 worden minstens 45 min. vóór aanvang van de wedstrijd verwacht.  

  Vanaf U10 worden de spelers 60 min. vóór aanvang van de wedstrijd verwacht. 

Rechtstreekse verplaatsingen worden niet toegestaan. Uitzonderlijk kan daarvan   

worden afgeweken indien de trainer op voorhand daarover is verwittigd, en indien hij 

zijn toelating heeft gegeven. 

Vóór de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd zijn de kleedkamers uitsluitend 

toegankelijk voor de spelers, de trainer en de afgevaardigden. Hierop wordt enkel 

uitzondering gemaakt voor de U6, U7 en U8 waarbij de assistentie van ouders zal 

worden aanvaard. 

Na de wedstrijd (of oefenwedstrijd) zal elke speler zijn kousen mee naar huis nemen. 

Wij vragen ze bij elke wedstrijd en/of oefenwedstrijd terug mee te brengen. Wij 

dringen erop aan om zowel de kledij als de voetbalschoenen in een propere staat mee 

te brengen a.u.b. 

Eventuele afwezigheden voor wedstrijden worden bij voorkeur in het begin van het 

seizoen gemeld aan de trainer of ten minste 3 weken voor de wedstrijd plaats vindt. 

Met uitzondering van blessures, ziekte en onvoorziene omstandigheden. Afwezigheid 
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door andere sportactiviteiten en/of andere hobby’s zullen niet als geldige reden 

aanzien worden. 

Vergeet je identiteitsbewijs niet mee te brengen naar de wedstrijden !!! 

Regel KBVB:  identiteitsbewijs niet bij = wedstrijd verliezen en boete voor de club  

Gevolg:  bij gebrek aan identiteitsbewijs wordt je niet opgesteld 

Worden als officieel identiteitsbewijs door de K.B.V.B. erkend: 

- elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie 

- een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in  

  geval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart  

- elk ander officieel document 

- elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB 

 

Mijn kind is jonger dan 12 jaar en heeft geen identiteitskaart: 

U kan bij uw stad of gemeente een Kids-ID aanvragen.  

Meer informatie vindt u op: http://eid.belgium.be/nl/Welke_kaarten_/Kids-ID/ 

 

Sancties: 

Van alle spelers wordt er op de wedstrijden (ook oefenwedstrijden) en trainingen 

respect ten opzichte van trainers, afgevaardigden en bestuursleden verwacht. Hetzelfde 

geldt ten opzichte van scheidsrechters, medespelers, supporters, alsook spelers en 

verantwoordelijken van de ploeg waartegen wordt gespeeld. Onbetamelijk gedrag vóór, 

tijdens en/of na de wedstrijd (incl. oefenwedstrijd) en/of training zal door de trainer 

worden gerapporteerd. 

Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.  

Dit gebeurt altijd na overleg tussen de trainer, de coördinator en het jeugdbestuur. 

Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende sancties die overeenkomen met 

het geconstateerde gedrag, de omstandigheden en de leeftijd. 

De beslissing tot sanctie wordt steeds meegedeeld aan de ouders. 

Een aantal mogelijke sancties zijn: 

· verbod om aan één of meerdere wedstrijden deel te nemen; 

· verbod om deel te nemen aan een training; 

· uitsluiting uit de club. 

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de 

KBVB. 

Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) 

een schorsing.  

Indien deze kaarten te wijten zijn aan wangedrag, kunnen de kosten door de vereniging 

aan de speler of de ouders worden doorgerekend. 

 

Onze algemene vuistregel: blijf steeds sportief! 

 

http://eid.belgium.be/nl/Welke_kaarten_/Kids-ID/
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❖ Kledij 
 

De kledij is te bestelling via de website van FC Lebbeke via deze link :  

https://topsport-clubs.be/collections/fc-lebbeke  bij Top Sport Lebbeke. 

Voor meer informatie kan men steeds terecht bij Hans Vercammen. 

De spelers worden verzocht het volgende steeds bij te hebben: 

Op trainingen: 

- voetbalschoenen of sportschoenen en beenbeschermers. 

- aangepaste kledij naargelang de weersomstandigheden (T-shirt, korte 

broek, lange trainingsbroek en pull bij koud weer, muts, handschoenen, . .) 

- wasgerief (washandje, zeep, handdoek) en bij voorkeur badslippers (om 

hygiënische redenen) voor de douche. 

- droge kleren en ondergoed voor na de douche. 

    Voor de wedstrijden: 

- uniforme clubkledij (clubtraining, clubvoetbaltas, …) 
- proper gepoetste voetbalschoenen, scheenbeschermers en de juiste kousen.  

wie deze vergeet riskeert niet te mogen deelnemen aan de wedstrijd. 

- aan de weersomstandigheden aangepaste kledij voor de opwarming (T-

shirt, lange of korte broek, regenvest, pull, . . .). 

- wasgerief (washandje, zeep, handdoek) en bij voorkeur badslippers (om 

hygiënische redenen) voor de douche. 

 

 

❖ Voetbalschoenen 
 

Het lichaamsgewicht van een voetballer ligt tijdens een wedstrijd afwisselend links, 

rechts, voor- en achterop de voeten. Stabiliteit van de voeten is essentieel voor een 

voetballer. Dit is dan ook een belangrijke functie van de voetbalschoen. De voeten 

mogen niet schuiven in de schoen. Een schoen dient ook het enkelgewricht stabiliteit 

te verschaffen tijdens bijvoorbeeld het landen op de voeten na een sprong. 

Koop je schoenen dus niet ‘op de groei’, maar gepast. 

Voor U6 tot en met U13 is het niet toegelaten om voetbalschoenen met metalen noppen (studs) 

te dragen.  

Toegelaten zijn sportschoenen met effen of geribde zool, gewone voetbalschoenen met 

veelvoudige rubberen noppen of voetbalschoenen type “multistuds” (zool is volledig 

bezet met kleine rubberen nopjes) 

Metalen noppen zijn NIET toegelaten op het kunstgrasveld! 

 

 

 

 

 

 

https://topsport-clubs.be/collections/fc-lebbeke
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❖ Hygiëne 

 
Van een onverzorgd lichaam kan niet worden verwacht dat het prestaties levert.  

In de praktijk houdt in dat: 

✓ Spelers na trainingen en wedstrijden altijd moeten douchen  

✓ Daarbij badslippers worden gebruikt  

✓ Douchen doen we zonder onder- of zwembroek! 

✓ Het afdrogen zorgvuldig gebeurt omdat ook eczeem problemen kan veroorzaken  

✓ Nagels van zowel handen als voeten kort worden gehouden om ingroeien te 

voorkomen. 

 

 

❖ Waarom douchen? 
 

Neem altijd een warme douche na het sporten.  

Door de geleverde inspanning ga je transpireren.  

Door te douchen spoel je dit transpiratievocht af. Een warme douche is daarbij 

effectiever dan een koude douche, omdat het zoute transpiratievocht veel beter oplost 

in warm douchewater.  

Ook is een warme douche beter voor je spieren. Met een warme douche voorkom je 

namelijk dat je spieren te snel afkoelen en dat daardoor de doorbloeding ervan minder 

wordt. Die doorbloeding is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat de 

afvalproducten snel worden weggevoerd uit de spieren. 

Tenslotte is je lichaam na het sporten warm geworden en moet je deze warmte weer 

kwijt. Wanneer je zomaar in de wagen van je ouders stapt of met de fiets naar huis 

rijdt zonder te douchen, wordt je lichaam weer koud en heb je veel kans om een 

verkoudheid of zelfs een longontsteking op te doen.  

Als je een warme douche neemt blijven de haarvaten in de huid langer open voor 

vochtafvoer dan na een koude douche. 
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❖  Studiebegeleiding 
 

Wanneer er studieproblemen opduiken, aarzel dan niet om ons te verwittigen. We 

zoeken samen naar een oplossing. School en voetbal kunnen effectief worden 

gecombineerd mits een goede planning. 

Leren plannen en leren leren, daarvoor hebben we contacten genoeg binnen de 

scholen.  

In elk geval is de speler straffen door hem niet te laten trainen geen goede oplossing. 

Je straft er niet alleen de speler mee, ook de rest van zijn ploeg.  

Als voetbalclub doen wij er alles aan om het maximale uit onze jeugdwerking te 

halen. Toch is de club er zich van bewust dat de studies van onze spelertjes absolute 

prioriteit zijn. Positieve resultaten hebben immers een positieve weerslag op het veld.  

Wij tonen dan ook begrip voor de soms zware agenda van onze spelers.  

Een seintje naar de begeleider de dag voor de training volstaat om gewettigd afwezig 

te zijn wegens een teveel aan huistaken en/of lessen. Tijdens de examenperiodes 

worden de trainingen indien nodig gereduceerd zodat geen enkele speler een training 

moet missen. 

 

❖  Alcohol en drugs 
 

Alcohol en drugs kunnen niet binnen onze vereniging. Alcohol kan enkel vanaf 16 

jaar. Drugs zijn absoluut verboden. Spelers die met zulke problemen in aanraking 

komen, zullen doorverwezen worden naar de professionele hulpkanalen die 

voorhanden zijn. 

We kiezen er ook voor om tot en met de U16, de spelers geen alcoholhoudende 

dranken aan te bieden, ook niet als ze mogen van hun ouders! Ook jeugdspelers die 

herhaaldelijk worden gezien met een sigaret zullen daarop aangesproken worden.  

Tabakswaren zijn absoluut verboden voor zij die tot en met U17 het logo van onze 

club op hun borst dragen. Niet naleving zorgt voor sancties. 

 

❖ Pesten 
 

Iedere verantwoordelijke van onze club kan aangesproken worden bij een 

pestprobleem. 

Die persoon zal het doorgeven aan de vertrouwenspersoon,  

Mevr. Kirchen De Tandt te bereiken op 0476 628 678 of 

ombudsdienst.fclebbeke@gmail.com 

Het probleem zal dan vertrouwelijk behandeld worden. Aangezien de aard van het 

probleem altijd zeer individueel is en verschilt van geval tot geval zal het probleem 

met de nodige voorzichtigheid onderzocht worden en zal men steeds alle betrokkenen 

proberen te spreken. 

Uiteraard zal er steeds gehandeld worden in het belang van uw kind. 
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OUDERS 
 

❖    Langs de lijn 
 

 

 

 

Tips voor ouders : 

 

Tijdens de wedstrijden 

Blijf achter de omheining! 

Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee met de ploeg van uw zoon of 

dochter. 

Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 

Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met 

zichzelf en de tegenstander. 

Laat het coachen over aan de trainer, blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet 

boos, de volgende keer beter. 

De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen. 

Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk 

genoeg.  

Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal. 

Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt. 

Wilt U echt met voetbal bezig zijn, volg dan een cursus jeugdvoetbalbegeleider of 

jeugdvoetbaltrainer. 

Laat uw zoon of dochter eerst voetballen en ga dan naar het familiefeest.  

Ook een reis wordt best gepland op een voetballoos weekend, we hebben iedere speler 

nodig! 

Alles begint bij u en daar danken wij u voor! 

 

Tijdens de trainingen 

Tijdens de training hebben we liefst dat de trainer op een deftige manier kan werken 

met de spelers.  

Wat wil zeggen dat de spelers zijn instructies moeten kunnen opvolgen. 

Uw zoon of dochter aanmoedigen op de training is echt niet nodig. 

De kantine is tijdens de trainingen open.  

Binnen hebben we ook een WIFI-hotspot, waardoor u in de kantine e-mails kan 

checken of zelfs nog wat doorwerken, tenminste als u uw portable meebrengt.  

Ook is het een goed idee om zelf een uurtje te sporten, U kan bijvoorbeeld op de Finse    

Piste van de gemeente uw conditie onderhouden. Onze douches zijn achteraf ter uwer 

beschikking! 

 

 

 

 

 



Infobrochure FC Lebbeke Jeugd 2022-23  
 

        

22 

❖ Vervoer 
 

Zoals steeds doen wij beroep op bereidwillige ouders, supporters of familieleden om 

onze jongens en meisjes vervoer te bezorgen naar de uitwedstrijden. Hoe ouder de 

spelers hoe moeilijker het wordt om aan voldoende auto’s te geraken. 

Daarom een warme oproep om toch af en toe te komen kijken naar uw zoon of 

dochter en een aantal spelers mee te nemen op verplaatsing. 

 

❖ Procedure ongeval op training of in een wedstrijd 

 
Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig 

optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer 

(duel, balbetwisting).  

Het Federaal solidariteitsfonds (FSF) van de voetbalbond komt tussen in bepaalde 

medische kosten die rechtstreeks oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen 

van de voetbalsport in clubverband.  

Zaken die reeds bestonden zijn niet verzekerd (bv. tendinitis, hyperventilatie, 

verergeren van een bepaalde kwetsuur enz..)  

Ook niet alle kosten worden terug betaald zoals farmaceutische producten, speciale 

taping enz..  

Bij twijfel over mogelijke terugbetaling, kan u best vooraf inlichtingen vragen aan het 

FSF.  

 

Tussenkomst bij kiné of speciale behandelingen wordt maar gegeven indien 

VOORAF toestemming werd verkregen van het FSF.  

Laat de geneesheer, indien dit achteraf nodig zou blijken, steeds 2x 9 beurten 

kinesitherapie voorschrijven.  

Opgelet, bijkomende kinébeurten dienen opnieuw te worden aangevraagd met een 

nieuw doktersvoorschrift en goedgekeurd door het FSF !! Er is GEEN tussenkomst 

voor kiné indien de voetbalinactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt.  

 

Mutualiteit & lidgeld : wanneer de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de 

ziekte- en invaliditeitsverzekering en zijn lidgeld, wordt het dossier niet in 

aanmerking genomen !  

 

Opname in een ziekenhuis: Vraag steeds naar een meerpersoonskamer, want bij één 

en tweepersoonskamers lopen de erelonen veel hoger op. Deze extra kosten worden 

niet terugbetaald.  

 

Kosten apotheker: Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw 

medicamenten. Kasticket is niet voldoende. Neem ook een kopij van het voorschrift 

van de dokter.  

 

Van elk ongeval wordt door de gerechtelijk correspondent een dossier opgemaakt, dat 

wordt doorgestuurd naar de KBVB. Wij vragen u echter om ook een eigen dossier op 

te maken. Neem dus steeds van alle formulieren en onkostennota’s copies !  

 

Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering.  
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Er is terugbetaling door het FSF van de KBVB volgens de geldende officiële 

barema’s, enkel wanneer de originele documenten (facturen, afrekeningen, 

ziekenfonds enz...) worden voorgelegd en nagestuurd, dus hier GEEN fotopijen.  

 

Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle 

medische kosten, dagvergoeding...), dient de speler zelf privé een verzekering of 

hospitalisatieverzekering af te sluiten.  

 

De KBVB sluit een dossier af na 2 jaar. Indien u door omstandigheden niet akkoord 

gaat met deze termijn, gelieve te overleggen met de gerechtelijk correspondent.  

 

 

Werkwijze 

 
De aangifte bij de KBVB bestaat uit 2 delen. 

 

Het eerste deel is de “AANGIFTE VAN ONGEVAL” 

 

De indiening van het ongeval dient te gebeuren via e-kickoff en kan door: 

- Heuvinck Ronny 

- Van Der Straeten Cor 

- Vercammen Hans 

- Van Den Meersch Jan 

 

Volgende gegevens dienen hun doorgegeven te worden: 

- Naam speler 

- Indien tijdens wedstrijd > Juiste wedstrijd doorgeven 

- Indien tijdens training > Juiste terrein doorgeven 

- Juiste tijdstip 

- Omschrijving ongeval > goed de omstandigheden omschrijven 

- Functie (speler, trainer, medewerker,..) 

 

Eénmaal deze gegevens zijn ingevuld, kan het door de dokter in te vullen medisch attest 

geüpload worden en digitaal doorgestuurd worden en/of afgedrukt worden en aan de 

speler worden overhandigd. 

 

Het tweede deel is het “MEDISCH GETUIGSCHRIFT” 

 

Het document ‘medisch getuigschrift’ dient volledig te worden ingevuld door de 

behandelde arts, ondertekent en voorziet de aangifte van zijn stempel. Laat dit binnen 

de 48 uur invullen!! 

De datum die de arts invult op dit document, is de datum van de eerste raadpleging! 

Dit document dient u ook te tekenen of indien minderjarig, de ouder en voorzien van 

een klever van uw mutualiteit.        

                                                           

Onvolledige formulieren worden door de KBVB niet aanvaard. 

 

Dit document dient binnen de 7 dagen te worden bezorgd aan de gerechtelijk 

correspondent  (GC) - Ronny Heuvinck – Bellestraat 10 – 9280 Lebbeke – 0479 358 

463 of via afgifte op de club in het postbakje van de GC in de kantine op site 1. Ook 
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mogelijk om dit digitaal door te sturen, doch enkel in pdf-formaat naar 

ronny.heuvinck@skynet.be 

Dit dient allemaal zo snel mogelijk te gebeuren omdat deze documenten binnen de 21 

kalenderdagen na datum van het ongeval door de GC dienen te worden opgestuurd naar 

de KBVB. 

Komt de aangifte te laat, dan kan u niet rekenen op een tussenkomst van het FSF !! 

 

Na ongeveer 2 weken, na de aangifte van het ongeval, ontvangt de club van het FSF 

“een geneeskundig attest van herstel”, samen met het dossiernummer. Dit zal u door de 

club worden overhandigd of toegestuurd. 

 

Opgelet!  U betaalt in eerste instantie zelf de gemaakte medische kosten. 

Hou alle bewijsstukken goed bij, het dossiernummer dient u te vermelden op elk 

bewijsstuk. 

Vervolgens gaat u bij uw mutualiteit langs voor terugbetaling. 

 Enkel het niet terugbetaalde gedeelte van de ziekenkas, kan u recupereren via het FSF. 

 

Op het einde van de behandeling dient het ‘getuigschrift van herstel’ te worden 

ingevuld door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift dient samen met de 

originele bewijsstukken van de verschilstaten van de terugbetaling door uw ziekenkas, 

kinesist, ziekenhuisfacturen, apothekersrekeningen, enz.. worden bezorgd aan de GC. 

De club zal dit opsturen naar de KBVB. 

 

Het FSF zal het geld verminderd met haar administratieve kosten overschrijven op de 

rekening van de club die dit bedrag zal doorstorten op de rekening van de speler of 

zijn/haar ouders. Dit kan tot 2 maanden na het afsluiten van het dossier zijn. 

De administratieve kosten van het FSF zijn ten laste van de speler/speelster. 

 

BELANGRIJK : een speler/speelster mag pas opnieuw meetrainen of meespelen in een 

wedstrijd nadat het getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB. 

Zonder bewijs van herstel is de speler/speelster NIET verzekerd en wordt dus gespeeld 

op eigen risico ! 

Donderdagavond is de deadline om het medisch attest van herstel te bezorgen aan de 

GC indien je wenst te spelen in het eerstkomende weekend ! 

 

De club zal zelf niet tussenkomen in het betalen van de onkosten of de geleden schade 

met betrekking tot het ongeval. De betrokken speler/speelster dient hiervoor beroep te 

doen op het FSF, zijn of haar mutualiteit, privé- of hospitalisatieverzekering.  

De club ziet af van alle aansprakelijkheid indien de procedure/werkwijze niet werd 

gerespecteerd en de nodige documenten onvolledig zijn ingevuld en/of laattijdig 

ingediend.    


