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SV Grasheide
Wie zijn wij en waarvoor staat SV Grasheide
Wie, wat is SV Grasheide?
SV Grasheide is sinds 1973 aangesloten bij de Koninklijke Belgische
Voetbalbond (KBVB) en is steeds actief geweest in de 2e, 3e en 4e
provinciale afdeling.

Welk doel heeft de club?
1. Plezier en voetbal aan elkaar te koppelen, door het volgen van
bepaalde algemene en sportieve basiswaarden.
2. Ons lokaal karakter te behouden en daar zo veel mogelijk sponsers,
sympathisanten, ouders, spelers en trainers bij te betrekken.

Welke weg wil de club belopen om dit doel te bereiken?
1.
2.
3.
4.

Goed beleidsplan
Goede jeugdwerking
Een sterk team van clubverantwoordelijken
Een sterk team van trainers
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Hoe kunnen we ons onderscheiden van de andere clubs?
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1.
2.
3.
4.

Onze doelen proberen waar te maken
Onze infrastructuur altijd opnieuw te verbeteren
Normen en waarden nastreven
Nieuwe initiatieven brengen naar iedereen toe, die binnen onze club
meewerkt
5. Altijd de reglementen van de KBVB naleven

Basiswaarden

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN
DISCIPLINE
RESPECT EN FAIR-PLAY
VOETBALPLEZIER
TEAMSPIRIT
CREÊREN VAN HET CLUBGEVOEL

SOCIALE ONTWIKKELING EN GEDRAGSCODE
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CREÊREN VAN EEN ZO GOED MOGELIJKE TRAININGEN WEDSTRIJDSOMGEVING
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Intern reglement en afspraken
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Algemeen
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1. Elke club medewerker, speler en de ouders (of verantwoordelijke) van
deze speler worden geacht kennis te hebben genomen van dit intern
reglement van zodra ze zich verbinden met de club.
2. Het bestuur verbindt zich ertoe dit intern reglement op onze site te
plaatsen, zodat iedereen het ten allertijd kan raadplegen.
3. Dit intern reglement kan jaarlijks onderhevig zijn aan aanpassingen.
Updates zullen steeds onmiddellijk aangepast worden op onze site.
4. Iedereen die zich verbindt met onze club, verbindt zich tevens ook
met onze basiswaarden en wordt geacht zich te gedragen volgens deze
waarden als men de club vertegenwoordigt.
5. Indien één of meerdere leden zich niet houden aan dit intern
reglement, zal het bestuur actie ondernemen.
6. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs
worden onmiddellijk uit SV Grasheide verwijderd bij beslissing van
het (jeugd)bestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.
7. Het gebruik van alcoholische dranken en tabak door -16 jarigen wordt
ten strengste verboden op de accommodatie van onze club.
8. De studies hebben altijd voorrang op het voetbal.
9. Het lidgeld dient steeds betaald te worden in de maand juni. Bij
aansluiting van meerdere leden van hetzelfde gezin, wordt een
korting toegekend.
10.
Meningsverschillen op sportief vlak kunnen via de
jeugdcoördinator besproken worden. De jeugdcoördinator zal een
beslissing nemen die bindend is voor alle partijen.
11. Sportongeval: als je als speler, trainer, afgevaardigde een blessure
oploopt ten gevolge van een training/wedstrijd, komt de KBVB tussen
in de medische kosten. Hiervoor dien je de nodige formulieren te
bezorgen aan onze secretaris Ronnie Frans.
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12. Uitschrijven en opnieuw aansluiten: We merken af en toe dat spelers
zich uitschrijven, om de vrijheid te hebben om van club te
veranderen, maar zich nadien opnieuw bij ons aansluiten. De kosten
die hiervoor in rekening worden gebracht door de KBVB, zullen
gedragen worden door de speler / ouder zelf.
13. Een transfer aanvraag moet gebeuren tussen 1 en 30 april. Dit kan
online via de website van de KBVB
14.Transfer aanvragen die buiten deze periode worden ingediend zullen
geweigerd worden door de club.
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Afspraken met spelers en ouders
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Trainingen
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1. We vragen om elke afwezigheid op de training tijdig te melden.
2. De trainingsdagen en uren zullen tijdig gecommuniceerd worden
door de club en dit in functie van onze trainingsfaciliteiten, de
mogelijkheden van ons trainerskorps en de leeftijdscategorie.
3. De spelers worden verwacht het begin uur van de training te
respecteren.
4. Geen enkele speler verlaat de training zonder toestemming.
5. Als de training wordt afgelast, zal de trainer iedereen verwittigen via
whatsapp.
6. Spelers begeven zich niet zonder toestemming in andere kleedkamers
dan diegene die zij in gebruik hebben. Idem voor bergruimtes of
andere zones.
7. Spelers nemen géén waardevolle voorwerpen mee naar de training.
8. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging voor
persoonlijke zaken.
9. Het gebruik van GSM of eender welk multi-media, is niet toegestaan
in de kleedkamers zowel voor als na de training. Enkel na akkoord
van trainer en/of ploegafgevaardigde kan er toestemming gegeven
worden.
10.
Elke speler neemt een bal mee naar het trainingsveld en neemt
deze ook terug mee naar binnen.
11. Wij willen orde in de kleedkamer zowel tijdens de trainingen als
wedstrijden.
12. Tijdens de trainingen worden er beenbeschermers gedragen.
13. Het trainingsmateriaal wordt gezamenlijk opgeruimd.
14.Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen, worden
gesanctioneerd.

Wedstrijden
1. Indien men niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd gelieve dit dan zo
snel mogelijk door te geven.

2. Voor zowel thuis- als uitwedstrijden wordt er 60 minuten op
voorhand bijeengekomen. Wie door omstandigheden later zal
arriveren, zal de trainer of ploegafgevaardigde te verwittigen.
3. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat
je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd.
4. De afspraak is dat iedereen op eigen initiatief naar de tegenpartij rijdt
bij een uitwedstrijd.
5. Er wordt van iedereen verwacht om zelf na te gaan of de
eerstvolgende wedstrijd wordt afgelast. De trainer of afgevaardigde
zal dit ook in de whatsapp groep plaatsen van zijn team, vanaf het
moment dat hij er van op de hoogte is.
6. We willen ook dat alle spelers na de wedstrijd douchen.
7. Voor de wedstrijd worden er geen ouders toegelaten in de
kleedkamer, ook tijdens de rust en vlak na de wedstrijd blijven zij uit
de kleedkamer. Voor de jongste leeftijdscategorieën tot U9 maken we
een uitzondering voor ouders die hun zoon/dochter willen helpen met
aankleden.
8. Onze supporters zijn belangrijk dus maken we de gewoonte om ze na
de wedstrijd te groeten.
9. De wedstrijduitrusting wordt netjes in de mand gelegd door de
spelers.

1. We verwachten dat iedere spelers zich aan de afspraken houdt en de
nodige discipline toont.
2. Respect voor scheidsrechter, tegenpartij, infrastructuur en materialen
van zowel eigen club als tegenstanders vinden wij een must.
3. Alles begint bij onderling respect tussen ploegmakkers en tussen
spelers en ploegverantwoordelijke.
4. Uiteraard hoort elke vorm van discriminatie niet thuis binnen onze
club. Hier zal dan ook streng worden opgetreden door de club indien
dit zo zou zijn.
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Gedragscode spelers
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5. We verwachten motivatie tijdens de trainingen.
6. We zorgen voor de nodige orde in de kleedkamer.
7. Voor testwedstrijden of -trainingen bij een andere club is een
schriftelijke toestemming van de jeugdcoördinator vereist omwille
van de eerlijkheid ten opzichte van onze club én omwille van de
verzekering voor de speler.
8. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs
worden onmiddellijk uit de SV Grasheide Jeugd verwijderd bij
beslissing van het (jeugd)bestuur. Een beroep tegen deze beslissing is
niet mogelijk.
9. Het gebruik van alcoholische dranken door -16 jarige en tabak in het
algemeen wordt ten strengste verboden binnen de accommodatie van
onze club.
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Gedragscode ouders
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1. Motivatie door de ouders is voor een jonge voetbalspeler zéér
belangrijk!!
2. We vragen om tijdens de wedstrijden de spelers enkel aan te
moedigen. BREEK ZE NIET AF! Geef enkel opbouwende kritiek.
Motiveer zoveel mogelijk héél de groep in plaats van een individu.
3. BELANGRIJK!!-We willen geen coaching van ouders langs de lijn. Dit
is verwarrend voor de spelers en brengt hen uit hun concentratie. Als
we dit toch horen zullen we hier ook op reageren.
4. De scheidsrechter dient gerespecteerd te worden in zijn beslissingen
en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden benaderd op
een sportieve manier en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire
scheldpartijen of aanvaringen met onze tegenstrever. Ouders die door
hun gedrag het imago van SV Grasheide in het gedrang brengen,
kunnen tijdelijk of definitief verwijderd worden van de accommodatie
waar de wedstrijd plaats vindt. Bij herhaaldelijke problemen zullen
wij genoodzaakt zijn drastische maatregelen te nemen.
5. Ouders die problemen hebben met sportieve beslissingen, werkwijzen
of de visie van de club, worden verwacht deze niet te bespreken

tijdens of na de training of wedstrijd. Deze worden besproken met de
trainer en jeugdcoördinator op een afgesproken onderling contact.

Gedragscode en verantwoordelijkheden van de
ploegafgevaardigde

Gedragscode en verantwoordelijkheden van de trainer
1.
2.
3.
4.

Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden, zijnde 60 minuten.
Heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en tegenstanders.
Zorgt voor toezicht en orde in de kleedkamer zowel uit als thuis.
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1. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden, zijnde 60 minuten.
2. Ontvangt de tegenpartij en de scheidsrechter tijdens de
thuiswedstrijden. Begeleidt de tegenpartij bij het invullen van het
wedstrijdformulier. Bezorgt voor de start van de wedstrijd de
tegenstrever drank (water). Biedt tijdens de rust de scheidsrechter
iets om te drinken aan. Rond na de wedstrijd alle administratieve
zaken af met scheidsrechter en tegenpartij. Zorgt voor de verdeling
van de drankbonnetjes voor eigen spelers.
3. Heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en tegenstanders.
4. Zorgt voor toezicht en orde in de kleedkamer zowel uit als thuis.
5. Is samen met de trainer verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal
(kleding, ballen, doelen).
6. Een belangrijke taak voor de ploegafgevaardigde is om de
betrokkenheid van de ouders voor de club te versterken. Moedig
mensen aan om deel te nemen aan activiteiten binnen de club en om
zelf initiatief te nemen. Versterk ook het groepsgevoel onder de
ouders.
7. Hij gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens het begeleiden van het
team.
8. Hij wordt verwacht deel te nemen aan de jeugdvergaderingen.
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5. Is samen met de ploegafgevaardigde verantwoordelijk voor het
wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, doelen).
6. Verwacht wordt dat hij duidelijk communiceert naar spelers.
7. Wangedrag en andere problemen rapporteren aan de desbetreffende
verantwoordelijke van de vereniging.
8. Hij gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens het begeleiden van het
team.
9. Hij wordt verwacht deel te nemen aan de jeugdvergaderingen.
10.
Is verantwoordelijk voor trainingsmateriaal.
11. Zorgt ervoor dat het veld na de training leeg is van gebruikte
materialen.
12. Bepaalt de opstelling van het team; houdt er hierbij rekening mee dat
elke speler minstens 50% speelminuten krijgt.
13. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de trainingen en
opgebouwd volgens de visie van de KBVB.
14.Wij verwachten van onze trainers om op een positieve manier te
coachen. Kritisch zijn mag maar laat ze leren van hun fouten en bied
hen oplossingen. Jonge voetballers mogen fouten maken.
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Opleidingsplan en sportieve visie

Voor onze U6 en U7 zal vooral nadruk gelegd worden op
voet - hand - bal coördinatie, dit alles verwerkt in een zeer
hoog FUN gehalte.
Zie in bijgevoegde tabellen de afspraken voor:
5-5
8-8
11-11
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Onze trainingen zullen gemaakt en geven worden volgens
de principes van de KBVB door onze trainers.
De jeugdcoördinator zal dit mee op volgen en daar waar
nodig bij sturen.
Alle trainingen zullen elementen bevatten uit ons
jeugdplan.
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jeugdplan SV Grasheide teams 5 versus 5
B+ speler aan de bal
1. De speler kan de juiste aanvallende keuze maken met het oog op scoren of de meest gunstige vervolgactie
leiden / dribbel OF pass
B+ vrijlopen – steunen
2. De speler kan zich aanspeelbaar opstellen t.o.v. de speler aan de bal met het oog op de meest gunstige vervolgactie
B+ passing
3. De speler kan een korte opbouwpass spelen zodat de ontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen
juiste voet, juiste snelheid, juiste hoogte,juiste moment
B+ balaanname
4. De speler kan de lage bal gericht aannemen met het oog op de meest gunstige vervolgactie
B+ leiden en dribbelen
5. De speler kan bij het leiden zoveel mogelijk terreinwinst boeken met het oog op de meest gunstige vervolgactie
6. De speler kan bij het dribbelen een tegenspeler uitschakelen met het oog op de meest gunstige vervolgactie
B+ afwerken
7. De speler kan van dichtbij met de voet of het hoofd (tot 11m) scoren
B- als rechtstreekse tegenstander van de speler aan de bal
8. De speler kan de juiste verdedigende keuze maken met het oog op scoren beletten (= afweren)
De speler kan de meest gunstige vervolgactie maken (= remmend wijken of de bal afnemen/afweren in duel of door interceptie)
B- interceptie en afweren
9. De speler kan de juiste keuze maken tussen het wel of niet intercepteren
B- 1-1: druk/tackle/remmen
10. De speler kan het duel (= 1v1) zodanig aangaan dat hij de speler aan de bal belet om naar doel te trappen
11. De speler kan het duel (= 1v1) over de grond winnen met het oog op een gunstige vervolgactie
12. De speler kan de juiste keuze maken tussen remmend wijken of het duel aangaan
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algemeenheden 5 versus 5
posities benoemen volgens 1-2-3-5-10, geen vleugel kop staart
alle oefeningen zowel linkse als rechtse voet aanleren
coachingwoorden speel-groot-klein
dribbelen aanmoedigen met verschillende bewegingen, ongeacht mogelijkheid tot balverlies

11

B+ vrijlopen – steunen
1. De speler kan zich zodanig verplaatsen waardoor een medespeler aanspeelbaar wordt met het oog op de meest gunstige vervolgactie
2. De dichtstbijzijnde speler kan zich lager dan de de speler aan de bal aanspeelbaar opstellen als deze niet diep of breed kan spelen
3. De speler kan bij kans op voorzet de strikte dekking vóór doel ontvluchten met het oog op scoren
B+ passing
4. De speler kan de juiste keuze maken naar welke medespeler hij de opbouwpass geeft
5. De speler kan een voorzet trappen/koppen waardoor vanuit de meest gunstige situatie kan afgewerkt worden
B+ balaanname
6. De speler kan eerder dan de tegenstander in balbezit komen met het oog op de meest gunstige vervolgactie
7. De speler kan de halfhoge bal gericht aannemen met het oog op de meest gunstige vervolgactie
8. De speler kan zich draaien met de bal aan de voet met het oog op de meest gunstige vervolgactie
B+ afwerken
9. De speler kan de juiste keuze maken tussen 1 tijd of na een balaanname scoren
10. De speler kan van halfver met de voet of het hoofd (tussen 11m en 20m) scoren
B- interceptie en afweren
11. De speler kan de tegenstander aan de bal in zijn zone in de juiste lichaamshouding proactief en agressief onder druk zetten
12. De speler kan het duel (= 1v1) zodanig aangaan dat hij de speler aan de bal belet om een voorzet te trappen
13. De speler kan de tegenspeler aan de bal afremmen waardoor medespeler(s) kunnen terugkeren
B- speelhoek afsluiten, strikte dekking en rugdekking
14. De speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk afsluiten
15. De speler kan door strikte dekking beletten dat zijn rechtstreekse tegenstander aangespeeld wordt
B+  B- (na balverlies)
16. De speler kan onmiddellijk na balverlies van de dichtste medespeler de vervolgactie van de tegenstander aan de bal beletten
17. De speler kan onmiddellijk de juiste verdedigende taak uitvoeren met het oog op het beletten van een gevaarlijke tegenaanval
B-  B+ (na balrecuperatie)
18. De speler kan onmiddellijk na persoonlijke balrecuperatie de meest gunstige vervolgactie uitvoeren
Stilstaande fases
19. De speler aan de bal kan de juiste keuze maken tussen een rechtstreekse bal voor doel of een korte VT/hoekschop
20. De speler kan een vrije trap vanuit het centrum rechtstreeks of na korte pass nauwkeurig trappen met het oog op scoren
21. De speler kan een vrije trap vanop de flank nauwkeurig trappen met het oog op direct of indirect scoren
22. De speler kan een hoekschop nauwkeurig rechtstreeks voor doel trappen met het oog op afwerken
23. De speler kan nauwkeurig naar de juiste medespeler inwerpen met het oog op een gunstige vervolgactie
24. aanleren van juiste loopacties bij hoekschop in ons voordeel
algemeenheden 8 versus 8
alle punten van 5-5 herhalen met meer de nadruk op de correcte uitvoering
posities benoemen volgens 1-2-3-5-10-7-9-11
alle oefeningen zowel linkse als rechtse voet aanleren,
coachingwoorden speel-groot-klein- kantel ( vanaf u13)
dribbel bewegingen blijven aanmoedigen en verder aanleren
kopspel introduceren vanaf U11
vanaf U13 proberen het kantelen aan te leren
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jeugdplan SV Grasheide teams 8 versus 8
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jeugdplan SV Grasheide teams 11 versus 11
B+ vrijlopen – steunen
1. De speler kan zich als 3e man zodanig verplaatsen t.o.v. de 2e man met het oog op de meest gunstige vervolgactie
2. De speler kan bij kans op subtiele dieptepass op het juiste ogenblik in de rug van de laatste lijn duiken (geen off-side) met het oog op scoren
B+ passing
3. De speler kan een lange opbouwpass spelen zodat de ontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (juiste voet, juiste snelheid, juiste
hoogte, juiste moment)
4. De speler kan een subtiele dieptepass trappen/koppen waardoor vanuit de meest gunstige situatie kan afgewerkt worden
B+ balaanname
5. De speler kan de hoge bal gericht aannemen met het oog op de meest gunstige vervolgactie
B+ afwerken
6. De speler kan van ver (>20m) met de voet scoren
B- 1-1: druk/tackle/remmen
7. De speler kan de juiste keuze maken tussen agressief en proactief druk zetten of defensief in het blok komen
8. De speler kan het duel (= 1v1) zodanig aangaan dat hij de speler aan de bal belet om een subtiele dieptepass te trappen
9. De speler kan het duel (= 1v1) in de lucht winnen met het oog op een gunstige vervolgactie
B- speelhoek afsluiten, strikte dekking en rugdekking
10. De speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk afsluiten met het oog op het beletten van de subtiele dieptepass
11. De speler kan aan de dichtste medespeler zodanig rugdekking geven waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler
uitgeschakeld is
B+ naar B- (na balverlies)
12. De speler kan onmiddellijk na balverlies van de niet-dichtste medespeler de juiste verdedigende taak uitvoeren met het oog op het beletten van een
gevaarlijke tegenaanval
B- naar B+ (na balrecuperatie)
13. De speler kan onmiddellijk na balrecuperatie van een medespeler de juiste keuze maken tussen een aanvallende of verdedigende taak
Stilstaande fases
14. De speler kan een strafschop (11m) nauwkeurig trappen
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algemeenheden 11 versus 11
alle punten van 8-8 herhalen met meer de nadruk op de correcte uitvoering
posities benoemen volgens 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
alle oefeningen aanleren, wedstrijd gericht
coachingwoorden speel-groot-klein- kantel-hoge druk
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