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Blijf op de hoogte van de Essevee Academie:
WEBSITE
www.essevee.be/academie
JEUGDPLATFORM
www.esseveejeugd.be
FACEBOOK
www.facebook.com/esseveeacademie
INSTAGRAM
www.instagram.com/esseveeacademie

“ Vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, begint vanuit een reflectie op het vorige. In het seizoen 2018-2019 schreef
de Essevee Academie geschiedenis. Bij de herenwerking kregen er nooit eerder zoveel eigen opgeleide jeugdspelers
speelminuten bij het eerste elftal. Met het debuut van Ewoud Pletinckx, Mathieu De Smet en Jannes Van Hecke kwam
niet enkel hun droom uit, maar ook deze van alle medewerkers binnen de Academie. Bovendien zijn het 3
jeugdspelers, die niet enkel ons Young Essevee Schoolproject (YES) succesvol doorliepen of doorlopen, maar bovenal
de missie van onze Academie belichamen, zijnde winnaars als mens, als student én als speler. Aan hen de uitdaging
om de volgende stappen af te dwingen in wat enkel het begin is van hun profcarrière. Aan al onze medewerkers de
uitdaging om de volgende jeugdspelers die droom te laten waarmaken. Verder eindigden onze beide senioren teams
bij de dames met een mooie Top 6 plaats, mét heel wat eigen jeugd, en waren er de vele onvergetelijke momenten bij
zowel onze provinciale, elite, dames als G-voetbal jeugd, en niet te vergeten ons nieuw opgerichte Old Stars team.
Verder mochten we ervaren dat de Essevee Academie opnieuw een prima identiteit aanmeet naar de buitenwereld
toe. Onze stages (cf. zomer, paas, cogi en kerst), onze activiteiten (cf. indoortornooi, internationaal damestornooi,
eetfestijn, etc.) en samenwerking met satellietclubs oogstten veel waardering. Een ingeslagen weg, waar we verder
aan wensen te bouwen, om ook buiten Zulte en Waregem kinderen en mensen blijvend te inspireren.
Ook het team van 160 medewerkers rond de jeugdteams verdient een pluim. Zij gaven het beste van zichzelf om ons
DNA met een focus op respect, discipline, kwaliteit en beleving uit te dragen, alsook onze leden, kleine én grote
talenten met kleine én grote dromen, beter te maken. We zijn trots op ons medewerkersteam en zijn zeer tevreden
dat we ook richting volgend seizoen op zeer veel van onze trouwe en kwalitatieve medewerkers mogen rekenen.
Want net zij vormen een sterk WIJ, en dé basis voor alle verdere doelstellingen die we TOPE binnen onze Academie
willen verwezenlijken.
De Essevee Academie is en blijft één van de grootste Academies in het land. Al onze 500 leden en hun dichte
omgevingen ten allen tijde tevreden houden, is helaas niet mogelijk. Echter, met een correct en duidelijk beleid
zorgen we er voor dat het aangenaam vertoeven is op en rond Essevee. We streven we er naar om één grote familie
te zijn die onze leden omarmt in deze uitdagende maatschappij. Want ook buiten Essevee staan onze leden voor vele
uitdagingen en soms vraagstukken. Onze Academie wenst een warme en stabiele verankeringsplaats te zijn, ook als
het eens wat moeilijker mocht gaan. Dit doen we volgens een duidelijke gedragscode, op en naast het veld, en met
veel geloof en vertrouwen in onze mensen, onze leden en hun omgeving.
En ja, we zijn eisend, en ja, we kennen onze limieten, maar we zijn bovenal grensverleggend waarbij we met het
ganse team, én gesteund door onze CEO en het bestuur, seizoen na seizoen stappen voorwaarts maken op het ritme
van deze mooie club en in het belang van onze leden. Ambitieus dromen mag en moet.
Naar volgend seizoen toe willen we blijven winnen, op alle fronten en meer dan ooit als team. Individuele ontplooiing
gaat namelijk sneller door te winnen als team. Geen mooiere uitdaging, om als team van medewerkers, onszelf de
druk op te leggen om iedere dag het beste te geven om onze schitterende leden verder te zien ontwikkelen.
Wij hebben er alvast veel goesting in! Vanaf nu, volop uitkijken naar het seizoen 2019-2020. Samen met jullie, die het
Essevee DNA in zich dragen, zullen we verder TOPE onze winnaars opleiden! Want… Tope Es Alles Meuglijk!”
Joric Vandendriessche

“Het opleiden van winnaars, als mens, student én speler”
SV Zulte Waregem heeft als
professionele club gekozen
een opleidingsclub te zijn en
stelt als hoofddoel voorop
om spelers/speelsters op te
leiden tot het hoogst
mogelijke niveau.
SV Zulte Waregem is er zich
van
bewust
dat
profspeler/profspeelster
worden slechts voor enkelen
zal weggelegd zijn. We streven er dan ook naar om naast profvoetballers, ook winnaars op te leiden, die na
hun Essevee-opleiding trots mogen terugkijken op de waarden en normen (cf. Respect, Discipline,
Kwaliteit en Beleving), die ze destijds binnen de Essevee Academie meekregen waarbij ze met een
volwaardig diploma op zak, de academische en sportieve toekomst hoopvol tegemoet kunnen zien.
Winnaars, ook als mens én student.
De Essevee Academie neemt ook zijn sociaal-maatschappelijke rol op door een provinciale opleiding, dames
jeugdafdeling en G-voetbal aan te bieden, in samenwerking met stad Waregem, de gemeente Zulte,
scholen en andere clubs in de ruime regio Waregem.

De Essevee Academie biedt een uiterst kwaliteitsvolle opleiding aan voor kleine en grote talenten volgens
onderstaand beschreven visie. Het opleidingsplan is op alle vlakken volgens deze visie uitgewerkt,
aangepast aan de noden en aan de leeftijd van de speler/speelster. Het doel is de jonge spelers/speelsters
met de best mogelijke trainers, specifiektrainers en middelen te omringen. Zodoende kunnen we hen alle
kansen geven om door te groeien tot het – voor ieder kind - hoogst mogelijke niveau.
In dit complexe proces staat de speler/speelster in zijn totaliteit centraal. In onze voetbalopleiding gaan wij
ervan uit dat de speler/speelster een jaar of tien de tijd nodig heeft om het maximum uit zijn talent te
halen. Om de continuïteit gedurende de tien voetbaljaren te verkrijgen, wordt er gewerkt met de
trainingsprogramma’s waarin is vastgelegd welke oefenstof in een bepaalde fase van de opleiding wordt
gegeven. De uitgangspunten voor de trainingen per categorie zijn de psychologische en fysieke
leeftijdskenmerken. Progressief zal de trainingsarbeid stijgen per leeftijd en per niveau. Aan iedere leeftijd
wordt de meest correcte prikkel gegeven (bv. bewegingsschool, coördinatie, techniek, kracht, linietraining,
compilaties, etc.). In onze voetbalopleiding zijn technisch-inzichtelijk vermogen, atletisch vermogen én
persoonlijkheid de rode draad. De ouders en speler/speelsters willen wij tevens ondersteunen op het
gebied van voeding, dagelijkse leefgewoontes (lifestyle) en algemeen welbevinden.

Drie ontwikkelingsfasen
Binnen de academie wordt een specifieke opleidingsvisie gevolgd doorheen de drie ontwikkelingsfasen:
De basisfase: U6-U10
In de basisfase (onderbouw) moet gedacht worden aan het vormen en “ontdekken” van het voetbalgevoel.
De persoonsontwikkeling zorgt ervoor dat de jonge spelers/speelsters nog erg balgericht zijn. Daarom is het
spel bij balbezit altijd het uitgangspunt. Vanuit de belevingswereld van deze kinderen heeft balbezit van de
tegenstander nog weinig of geen betekenis. Ze weten vaak niet eens wie die tegenstander is. Ze begrijpen
wel heel goed dat ze de bal opnieuw moeten veroveren als ze hem kwijt zijn. In deze fase gaat het om de
speler/speelster en de bal waarbij plezier en beleving van het grootste belang zijn.
Iedereen zal evenveel speeltijd krijgen. Functionele techniek en algemene lichaamsmotoriek (coördinatie)
zijn de specifieke onderdelen waarop getraind moet worden. Natuurlijk komen de verschillende
voetbalthema’s ook aan bod tijdens de collectieve trainingen maar het accent kan in deze fase maar op één
item tegelijkertijd liggen omdat anders de verwarring voor de speler/speelster te groot wordt. Een logische
opbouw komt het leerproces bij deze spelers/speelsters ten goede.
De spelers/speelsters krijgen dus een techniektraining in kleine groepjes door specifieke techniektrainers,
een bewegingsschool sessie uitgewerkt door experts en een voetbaltraining door hun collectieve trainer.
De opbouwfase: U11-U14
De belangrijkste fase voor een voetballer is de opbouwfase. De speler/speelster doet in deze levensfase
namelijk een groot aantal indrukken op en ontwikkelt zich snel. Vaak zien deze spelers/speelsters al de
oplossing, maar motorisch/technisch kunnen ze het nog niet waarmaken. Het lichaam gaat in deze
leeftijdscategorieën ook sterk gaan veranderen door de groeispurt waardoor de speler/speelster moet
leren omgaan met een nieuw en uiterst kwetsbaar lichaam. Daarom wordt tijdens deze fase vooral de
nadruk gelegd op blessurepreventie, coördinatie (leren omgaan met nieuwe lichaam), verderzetting
basistechniek en uitvoeringssnelheid waarbij alles verfijnd en geautomatiseerd wordt. Belangrijk is hier ook
het gericht trainen of het bevorderen van een gezonde winnaarsmentaliteit via de oefenstof, die niet alleen
de spelmiddelen en de spelbekwaamheid ontwikkelt maar toch ook tegemoet komt aan de diepste wens
van elke voetballer “om spelenderwijs bij te leren”.
In deze fase moet de grondgedachte van het spel, winnen, ook naar voren komen zodat de spelers
/speelsters hiermee leren omgaan. Om te kunnen winnen moet een zekere prestatie geleverd worden op
de juiste plaats en het juiste moment, namelijk de wedstrijd. Daarom dat we naast een zo kwalitatief
mogelijke opleiding voor iedereen kiezen om een prestatiegerichte wedstrijdselectie te maken. Dit houdt in
dat de A en B teams van de U11 en U12 gekozen worden op basis van hun prestaties tijdens de wedstrijd en
vooral hun inzet en prestatie tijdens de trainingsweek. In deze leeftijdsgroep is het echter wel zo dat alle
spelers/speelsters steeds gelijke speelkansen krijgen.
Bij onze elite U13 en U14 kiezen we er voor om af te stappen van de gelijke speelminuten, wat niet
betekent dat men geen gelijke kansen krijgt. Spelers dienen met deze basiswet van het voetbal te leren
omgaan ter voorbereiding naar elite U15. Vanaf elite U15 wordt namelijk een prestatiegerichte visie

gehanteerd en daarbij wordt de ploeg tactisch opgesteld en gewisseld in functie van het wedstrijdresultaat.
Het zal dus aan de speler zijn om steeds het beste van zichzelf te geven, zowel tijdens de wedstrijd als op
training! Op onze beurt houden we er aan om zo duidelijk en open mogelijk te communiceren naar de
spelers/speelsters over de gemaakte keuzes. Er zal ook nog altijd minimum 1/3e van de wedstrijdtijd
gespeeld worden door de spelers/speelsters die starten op de bank.
De wedstrijdfase: U15 – U21
Het winnen van wedstrijden was reeds belangrijk, maar nu krijgt dit ook een waarde toegekend. We
evolueren van willen naar leren winnen. De manier waarop een wedstrijd gewonnen wordt, kan nu
objectiever beoordeeld worden en eigen prestatie en teamprestatie kunnen correct en kritisch worden
ingeschat. We streven naar meedenkende spelers/speelsters, die situaties herkennen en prestaties correct
inschatten. De individuele en collectieve wedstrijdcompilaties op elite niveau maken deze zelfsturing en
gerichte technisch-tactische remediëring mogelijk.

De selectiecriteria vanaf elite U15 worden dan ook strikt omlijnd. Het fysieke speelt een belangrijkere rol.
Tijdens deze periode bouwt men de conditie op volgens de gekende periodisering en wordt er specifiek aan
atletisch vermogen gewerkt.
Verder worden onze leden gevraagd om hun comfortzone te verlaten en zelf na te denken over
teamtactische principes en/of hun eigen ontwikkeling. De coach zal, naast eisend en duidelijk te zijn,
optreden als inspirator, motivator en gids. Het profiel van de speler/speelster neemt nu ook finaal vorm
aan, waardoor de spelers/speelsters volgens hun eindprofiel specifiek doorontwikkeld worden. In deze
laatste fase wordt ook mentale weerbaarheid en winnaarsmentaliteit maximaal opgetraind.

De Damesafdeling
De Damesafdeling van SV Zulte Waregem promoot het ‘gemengd voetbal’. Vanaf U12 zijn meisjes in onze
damesafdeling welkom. Met 3 meisjesteams in de gemengde competities (lees: jongenscompetitie) bieden
we de meest krachtige leeromgeving aan met als doelstelling deze speelsters te laten doorstromen in onze
nationale ploegen.
Meisjes jonger dan 16 jaar komen op basis van hun leeftijd en/of kwaliteit in de reeksen van U12/U13/U15.
Wanneer een speelster daarna nog niet rijp is om de stap te zetten richting 2 de nationale kan zij zich nog
verder ontwikkelen tot de leeftijd van 17 jaar bij de U15.
Ook al is dit situatief en kan er gedifferentieerd worden volgens niveau. Wanneer een meisje van 13 jaar
het niveau van de U15 aankan dan traint en speelt zij bij deze ploeg. Dit is ook zo bij de seniors. Het
doorschuiven gebeurt in overleg tussen de trainers en coördinatoren.
Bij de seniors willen we competitief zijn in de 2e en 3e hoogste afdeling van het damesvoetbal. Ook hier is
leren winnen van groot belang en komt individuele ontwikkeling er pas door te winnen als team.

Locatie Waregem
Zuiderlaan 30
8790 Waregem

Ploeg

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

EU11

18u15 - 19u45 T8 -K11

18u15 - 20u15 T8 -K11

16u00 - 18u00 T8 -K11

18u15 - 19u45 T6-K11

vrij

Wedstrijd VM

EU12

18u15 - 19u45 T8 -K12

18u15 - 20u15 T8 -K12

16u00 - 18u00 T8 -K12

18u15 - 19u45 T6-K12

vrij

Wedstrijd VM

EU13

18u15 - 19u45 T6 -K13

18u15 - 20u15 T8 -K13

14u15 - 15u45 T8 -K13

18u15 - 19u45 T8-K13

vrij

Wedstrijd VM

EU14

18u15 - 19u45 T6 -K14

18u15 - 20u15 T8 -K14

14u15 - 15u45 T8 -K14

18u15 - 19u45 T8-K14

vrij

Wedstrijd VM

EU15

18u15 - 19u45 T5 -K15

18u15 - 20u15 T6 -K15

16u00 - 18u00 T8 -K15

18u15 - 19u45 T5-K15

vrij

Wedstrijd NM

Herstel thuis

EU16

18u15 - 19u45 T5 -K16

18u15 - 20u15 T6 -K16

16u00 - 18u00 T8 -K16

18u15 - 19u45 T5-K16

vrij

Wedstrijd NM

Herstel thuis

EU18

18u15 - 19u45 T2 -K17

18u15 - 20u15 T2 -K17

15u45 - 17u15 T8 - K17

18u15 - 19u45 T2-K17

vrij

Wedstrijd NM

Herstel thuis

17u30 - 19u30 T1 - K18

17u30 - 19u30
T1 - K18

vrij

10u00 - 11u30 T1 - K18

EU21

17u30 - 19u30 T1 -K18

Kprs EU09 – PU09

18u00 - 19u00 T1 - K04

Kprs EU10

19u15 - 20u30 T1 - K04

Kprs EU11 – EU12

18u00 - 19u00 T1 - K team

Kprs EU13 – EU14

19u00 - 20u30 T1 - K team

Kprs EU15

17u30 - 19u00 T1 - K team

Kprs EU16

17u30 - 19u00 T1 - K team

Kprs EU18+EU21

17u30 - 19u30 T1 -K18

15u45 - 17u15 T1 - K18

17u30 - 19u00 T1 - K team

PU15

18u45 - 20u15 T7-K05

18u45 - 20u15 T7-K05

PU17

18u45 - 20u15 T7-K06

18u45 - 20u15 T7-K06

Kprs Prov.

13u30 - 15u30 T6-K11

Reva

19u00 - 20u15 T2 - bij team

19u00 - 20u15 T2 - bij team

YPP

09u30 - 11u30 T6-K15+16

YES > U15

08u15 - 09u50 T6/T8

10u30 - 11u50 T6/T8

08u15 - 09u50 T6/T8

YES < U15

10u30 - 11u50 T6/T8

08u15 - 09u50 T6/T8

10u30 - 11u50 T6/T8

OPTIE Voetb > U15

08u15 - 09u50 T6/T7/T8 K1-4

namiddag T8 K1-4

OPTIE Voetb < U15

10u30 - 11u50 T6/T7/T8 K1-4

namiddag T8 K1-4

Dames 1NAT

19u45 -21u15 Fitness -K01

G-teams

Zondag

09u30 - 12u00
T1 - K1-4

Kastanjelaan 75
9870 Zulte

ONEVEN WEEK (1)
Ploeg

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

PU06

17u40 - 19u10 B - K1

17u40 - 19u10 B - K1

YPP U07

17u45 - 19u15 A - K1 14u00 - 15u20 (BS1)

17u45 - 19u15 A - K7

YPP U08

17u45 - 19u15 A - K3

17u45 - 19u15 A - K7

EU09

17u45 - 19u15 A - K2 15u30 - 17u00 (BS2)

17u45 - 19u45 A - K2

EU10

17u45 - 19u15 A - K5 15u30 - 17u00 (BS2)

17u45 - 19u45 A - K5

PU07

17u35 - 19u05 B - K1

14u00 - 15u20 (BS1)

17u35 - 19u05 B - K1

PU08

17u45 - 19u15 B - K3

14u00 - 15u20 (BS1)

17u45 - 19u15 B - K3

PU09

17u45 - 19u15 B - K4

17u45 - 19u45 A - K4

PU10

17u45 - 19u15 B - K6

17u45 - 19u45 A - K6

PU11

18u15 - 19u30 A - K3

18u15 - 19u45 A - K3

PU12

18u00 - 19u30 A - K2

18u00 - 19u30 A - K2

PU13

18u00 - 19u30 A - K1

18u00 - 19u30 A - K1

Talentenschool

18u00 - 19u20 A - K1&3

TT Meisjes

16u30 - 18u00 (TT) A - K7/K8

Kpr Meisjes

18u00 - 19u30 B - bij team

Kpr Dames

19u30 - 21u00 A - bij team

DU12

18u30 - 20u00 B - K5

18u30 - 20u00 A/B - K5

DU13

18u30 - 20u00 B - K6

18u30 - 20u00 A/B - K6

DU15

19u30 - 21u00 A - K7

D 2de Nat

19u30 - 21u00 A - K8

19u30 - 21u00 A - K8

19u30 - 21u00

A - K8

D 1st Nat

19u45 - 21u15 Fitness Waregem

19u45 - 21u15 A - K7

19u45 - 21u15

A - K7

18u00 - 19u30 B - K5

19u30 - 21u00 B/A - K8

Kastanjelaan 75
9870 Zulte

EVEN WEEK (2)
Ploeg

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

PU06*

17u40 - 19u10 A - K1

17u40 - 19u10 B - K1

YPP U07

17u45 - 19u15 B - K1

17u45 - 19u15 A - K7

YPP U08

17u45 - 19u15 B - K3

14u00 - 15u20 (BS1)

17u45 - 19u15 A - K7

EU09

17u45 - 19u15 B - K2

15u30 - 17u00 (BS2)

17u45 - 19u45 A - K2

EU10

17u45 - 19u15 B - K5

15u30 - 17u00 (BS2)

17u45 - 19u45 A - K5

PU07

17u35 - 19u05 A - K1

17u35 - 19u05 B - K1

PU08

17u45 - 19u15 A - K3

17u45 - 19u15 B - K3

PU09

17u45 - 19u15 A - K4

14u00 - 15u20 (BS1)

17u45 - 19u45 A - K4

PU10

17u45 - 19u15 A - K6

14u00 - 15u20 (BS1)

17u45 - 19u45 A - K6

PU11

18u15 - 19u45 B - K3

18u15 - 19u45 A - K3

PU12

18u00 - 19u30 B - K2

18u00 - 19u30 A - K2

PU13

18u00 - 19u30 B - K1

18u00 - 19u30 A - K1

Talentenschool

18u00 - 19u20 A - 1&3
16u30 - 18u00 (TT) A K7/K8

TT Meisjes
Kpr Meisjes

18u00 - 19u30 A - bij team

Kpr Dames

19u30 - 21u00 A - bij team

DU12

18u30 - 20u00 A - K5

18u30 - 20u00 A/B - K5

DU13

18u30 - 20u00 A - K6

18u30 - 20u00 A/B - K6

DU15

19u30 - 21u00 A - K7

D 2de Nat

19u30 - 21u00 A - K7

19u30 - 21u00 A - K8

19u30 - 21u00

D 1st Nat

19u45 - 21u15 Fitness Waregem

19u45 - 21u15 A - K7

19u45 - 21u15 A - K7

18u00 - 19u30 B - K5

19u30 - 21u00 B/A - K8
A - K8

Team
PU6

Locatie
Zulte

Terrein Dag
T1 / T2 Zaterdag

Aanvang #teams Competitie Format
3v3
09u15
1
Prov U7

Duur

PU7 A+B
PU8 A+B

Zulte
Zulte

T1 / T2 Zaterdag
T1 / T2 Zaterdag

09u15
09u15

2
2

Gew U8
Prov U8

5v5
5v5

4 x 15'
4 x 15'

PU9 A+B

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

09u15

2

Prov U9

5v5

4 x 15'

PU10

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

09u15

1

Prov U10

8v8

4 x 15'

PU11

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

09u15

1

Prov U11

8v8

4 x 15'
4 x 15'

PU12

Zulte

T1 / T2 Zondag

10u00

1

Prov U12

8v8

PU13

Zulte

T1 / T2 Zondag

10u00

1

Prov U13

8v8

4 x 15'

PU15

Zulte

T1 / T2 Zondag

10u00

1

Prov U15

11v11

4 x 20'

PU17

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

12u15

1

Prov U17

11v11

4 x 20'

DU12

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

09u15

1

Gew U12

8v8

4 x 15'

DU13

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

12u15

1

Gew U13

8v8

4 x 15'

DU15

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

12u15

1

Gew U15

11v11

4 x 15'

D2NAT

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

17u00

1

D2NAT

11v11

2 x 45'

D1NAT

Zulte

T1 / T2 Zaterdag

15u00

1

D1NAT

11v11

2 x 45'

G-Volwassen Waregem

T1

Zaterdag

10u00

1

G-voetbal

8v8

G-Teens

Waregem

T1

Zaterdag

10u00

1

G-voetbal

5v5

G-Kids

Waregem

T1

Zaterdag

10u00

1

G-voetbal

5v5

YPP U7

Waregem

T6

Zondag

10u00

1

Elite

5v5

5 x 15’

YPP U8 A+B

Waregem

T6

Zondag

10u00

2

Elite

5v5

5 x 15’
5 x 15’

EU09 A+B+C

Waregem

T8

Zondag

10u00

3

Elite

5v5

EU10 A+B

Waregem

T5

Zondag

10u00

2

Elite

8v8

5 x 15’

EU11 A+B

Waregem

T8

Zaterdag

10u30

2

Elite

8v8

4 x 20'

EU12 A+B

Waregem

T5

Zaterdag

10u30

2

Elite

8v8

4 x 20'
4 x 20'

EU13

Waregem

T8

Zaterdag

10u30

1

Elite

11v11

EU14

Waregem

T5

Zaterdag

10u30

1

Elite

11v11

4 x 20'

EU15

Waregem

T8

Zaterdag

13u30

1

Elite

11v11

2 x 40'

EU16

Waregem

T2

Zaterdag

13u30

1

Elite

11v11

2 x 40'

EU18

Waregem

T2

Zaterdag

13u30

1

Elite

11v11

2 x 45'

EU21

Petegem

T1

Maandag

19u30

1

Elite

11v11

2 x 45'

Wat in 2012-2013 startte met een populatie van 13 spelers, is op vandaag de dag uitgegroeid tot een
populatie van een 75-tal Elite spelers. Dit project biedt dan ook een fantastische uitdaging, dat werd
gedoopt tot het Young Essevee Schoolproject. YES, we can!

Vanaf Elite U13 tot en met onze Beloften (EU21) bieden
we een ochtendtraject aan, waarbij bovenop de
avondtrainingen, 3x in de ochtend kan getraind worden.
Dit kan gerealiseerd worden via de prima samenwerking
met SO Groenhove teneinde Elite spelers maximaal
academisch én sportief perspectief aan te bieden.

Weekschema EU13 en EU14

Weekschema EU15 tem EU18

Weekschema EU21

Inhouden
De kracht van YES ligt er in dat het om een uiterst individuele begeleiding gaat in een foutvriendelijke
leeromgeving waarbij het proces samen uitgetekend en bewaakt wordt via vooropgestelde doelstellingen.
De speler staat centraal en bepaalt het ritme van zijn eigen ontwikkeling, van nabij gevolgd door de coach
die de meest krachtige leeromgeving bepaalt. Winnen ligt er voor de spelers in om individuele targets te
halen. Maandag = basics + blessurepreventie, dinsdag = positiespelen ifv handelingssnelheid en donderdag
= profieltraining.

Foto: Ewoud Pletinckx, Akern speler, die het YES-project doorliep, spreekt de volgende generatie toe
Er is een maximale focus op beter worden, op progressie, waarbij de coach naast eisend te zijn, bovenal het
proces begeleidt, de speler motiveert en inspireert. We zorgen ervoor dat onze topjeugdopleiders én
specialisten deze beloftevolle jongeren begeleiden waarbij de spelers getriggerd worden om uit hun
comfortzone te treden en hun grenzen te verleggen.

Team YES

SV Zulte Waregem heeft een meerjarige overeenkomst met Patrick, onze trouwe kledijpartner. Alle
spelers/speelsters komen uniform naar buiten:
 Tijdens de trainingen draagt iedereen de trainingskledij van Patrick, bedrukt met het Essevee logo.
 Zowel voor als na de wedstrijden draagt iedereen de uitgangskledij van Patrick.
 Het schoeisel kan vrij worden gekozen.
Dezelfde methodiek als vorig seizoen word gehanteerd. Dit houdt in dat er een onderscheid wordt gemaakt
tussen een trainingspakket (enkel trainingskledij) en een basispakket (uitgangskledij + trainingskledij). Er
wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een Light- en een Full-versie. Naarmate de leden meer actief
zijn, is er een ruimer pakket voorzien. Nieuw aangesloten spelers ontvangen steeds een basispakket.
Vervolgens wordt er ieder seizoen gewisseld tussen een trainingspakket en een basispakket. Leden die
vorig seizoen nieuw waren, ontvangen nu dus een trainingspakket. Leden die vorig seizoen een
trainingspakket ontvingen, ontvangen nu terug een basispakket. Aangezien alle leden vorig seizoen een
sportzak ontvingen, zal deze dit seizoen enkel voor de nieuwe leden beschikbaar zijn. Onderstaand kan je
terugvinden wie waar recht op heeft. De vermelde prijzen zijn catalogusprijzen, maar deze pakketten zijn
standaard inbegrepen in het lidgeld en dienen dus niet extra betaald te worden.

Kledijpakket G-voetbal
Voor alle G-spelers/-speelsters is er een volledig nieuw kledijpakket voorzien (2 jaar). Bij ontslag tijdens het
seizoen wordt het kledijpakket binnen gebracht ten laatste 1 week na de ontslagname. Indien dit niet tijdig
gebeurt, zal er een factuur opgemaakt worden voor de kostprijs van het volledige kledijpakket.
Extra voor de doelmannen
Doelmannen ontvangen drie paar keeperhandschoenen van Uhlsport. De handschoenen kunt u passen op
de infodagen, waarbij finaal de correcte maat en bestelling via de keepertrainers zal verlopen.
Ophalen kledijpakket
Leden kunnen hun kledijpakket en/of extra bestelde kledij afhalen op volgende extra data:
1. Donderdagavond 27 juni 2019 (voor genodigden en/of afwezigen infodag woensdag of vrijdag)
2. Vrijdagavond 28 juni 2019 (voor genodigden en/of afwezigen infodag woensdag of donderdag)
3. Zaterdagvoormiddag 29 juni 2019 (10u-12u)
4. Maandagavond 1 juli 2019 (18u-20u)
LOCATIE: Kantine 1 (op het gelijkvloers van de Hoofdtribune). Bij vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met Dhr. Johan Deschuymere via johan.deschuymere@essevee.be
Extra kledij kan altijd aangekocht worden in de Essevee Shop, die ook zal open zijn op de afhaalmomenten.

Lidgeld voor elite teams
U7 tot en met U10 :
€ 450
U11 tot en met U18 : € 590

Lidgeld Dames
DU12 en DU13:
€ 350
e
DU15 en 2 Nationale: € 390

Lidgeld voor provinciale teams
U6 :
€ 340
U7 tot en met U17 :
€ 430

Lidgeld G-voetbal
G-voetbal :

€ 90

Betaling van het lidgeld
We moedigen warm aan om ineens op de infodagen eind juni 2019 de betaling per bancontact te
realiseren. De betaling kan uitzonderlijk opgeschoven worden tot uiterlijk 1 augustus 2019 via digitale
betaling op volgend rekeningnummer: IBAN BE20 6528 4466 3756 (op naam van SV Zulte Waregem)
 Referentie: “LIDGELD + naam speler/speelster + team”
 Let wel: het kledijpakket zal niet overhandigd worden, alsook is het lid niet selecteerbaar voor
wedstrijden, zo lang het lidgeld niet betaald werd en/of er een afbetalingsplan besproken werd met
het financieel departement. Voor verdere vragen rond afbetalingsplan kunt u contact opnemen
met Mevr. Melissa Foncke via melissa.foncke@essevee.be
Ontslagname
We moedigen onze leden aan, ook als het sportief moeilijker loopt, het seizoen volwaardig te eindigen. Er
wordt dan ook niet langer een terugbetaling voorzien indien het lid tijdens het seizoen stopt omwille van
sportieve redenen. Ook bij een ontslag van het lid wegens dwingende redenen (lees: schending
gedragscode) kan in geen geval een terugbetaling worden geëist.

EVENTS Essevee Academie – Najaar 2019:
- FANDAG
Zondag 07 juli 2019
- DAMES KICK-OFF
Donderdag 15 augustus 2019
- PLOEGFOTO’S
Di 03 en woe 04 september 2019
- EETFESTIJN
Vrij 11 tem zon 13 oktober 2019
- EVOLUTIEGESPREK
Woensdag 13 november 2019
- QUIZ
Zaterdag 16 november 2019

(Site Waregem)
(Site Zulte)
(Site Waregem)
(Site Waregem)
(Site Waregem)
(Site Waregem)

De wekelijkse agenda van de teamactiviteiten is terug te vinden op volgende link: www.soccerlab.com
Een afwijkende trainingsregeling omwille van weersomstandigheden, wordt steeds via facebook en het
jeugdplatform kenbaar gemaakt, uiterlijk om 13u diezelfde dag.
Startdata voorbereiding seizoen 2019-2020
EU21 en EU18
Zaterdag 13 juli 2019 in Waregem
Elite EU11 tem EU16 Maandag 15 juli 2019 in Waregem
Elite YPP - EU9 -EU10 Vrijdag 26 juli 2019
in Zulte
Provinciale U11-U17
Provinciale U6-U10

(incl. opstart AV)
(incl. opstart AV en Techniek op woe 17 juli)

Woensdag 31 juli 2019 in Zulte (PU11-PU13) en in Waregem (PU15-PU17)
Vrijdag 02 aug 2019
in Zulte

D1NAT en D2NAT
Dinsdag 23 juli 2019 in Zulte
DU12, DU13 en DU15 Maandag 05 aug 2019 in Zulte
G-voetbal

Zaterdag 17 aug 2019 in Waregem

YES-project

Ma 02 sept voor 1ste graad en Di 03 sept voor 2e en 3e graad = 1ste training
Do 05 sept 2019 = infomoment

Keepertraining:
EU15-EU16
EU18-EU21
Alle overige teams

Ma 22 juli 2019
Di 23 juli 2019
Ma 29 juli 2019

in Waregem
in Waregem
in Zulte of Waregem

Techniektrainingen:
Onderbouw jongens
Dames Jeugd

Vrij 16 aug 2019
Woe 04 sept 2019

in Zulte
in Zulte

Bewegingsschool OB

Woe 04 sept 2019

in sporthal Zulte

Startdata competitie seizoen 2019-2020
De competitie voor Elite U9 tot en met Elite U18 start in het weekend van 17-18 augustus 2019.
De competitie voor Provinciale Jeugd, Dames Jeugd én Dames seniors start in het weekend van 31 aug-01
september 2019.

Elite
Bij de jongste elite leeftijden waar 5v5 en 8v8 wordt gespeeld, zullen de 24 teams in eerste instantie
regionaal worden onderverdeeld in twee reeksen van twaalf teams.
Na 22 wedstrijden worden de reeksen heringedeeld in drie poules van acht teams, waarin iedereen elkaar
nog één maal treft. In totaal betekent dat dus 29 competitiewedstrijden tijdens het seizoen.
Vanaf EU11 worden in een eerste competitiefase ook twee reeksen van twaalf teams gemaakt, al worden
deze niet regionaal verdeeld. Het uitgangspunt hiervan wordt een 1A-reeks en een 1B-reeks, de indeling
wordt bepaald op basis van de jeugdlicentie Pro League.
Alle profclubs moesten voor het vierde jaar op rij een
licentiedossier voor hun jeugdopleiding opmaken. De
visie, algemene omkadering, doorstroom van eigen
opgeleide spelers en de kwaliteit van de infrastructuur
zijn daarbij de voornaamste beoordelingscriteria. SV
Zulte Waregem speelt ook in het seizoen 2019-2020
binnen de hoogste afdeling, Elite 1. Dit is een terechte
erkenning en een belangrijke referentiemeting voor de
inspanningen die de club levert richting de Academie.
Na de heenronde waarin de 11v11 teams ook 22 matchen spelen, volgt nog een tweede competitiefase.
Daarin worden ook drie reeksen gemaakt van acht teams, identiek zoals bij de jongste leeftijden. Alleen
worden de reeksen bepaald op basis van de resultaten tijdens het eerste competitieluik van de teams U15U18. Ook in deze fase treffen de ploegen elkaar één maal waardoor er ook 29 competitiewedstrijden op het
programma staan.
In de reeks Elite 1 zal Essevee volgende tegenstanders bekampen: RSC Anderlecht, Club Brugge, Charleroi,
KRC Genk, KAA Gent, Oud-Heverlee Leuven, Standard, Lokeren, KV Mechelen, STVV en KAS Eupen.

Provinciaal
De provinciale jeugd werd ingeschreven in de provinciale reeksen U8 tem U17, hoofdzakelijk onder de
hoogste talentcode (cf. niveau 3) wat de meest krachtige leeromgeving biedt voor onze jongens op
regionaal niveau. Onze jongsten (U6-U7) spelen op gewestelijk niveau.

Dames
De senioren treden aan in respectievelijk 1ste en
2e nationale. Hier geen play-off systeem, enkel
een regulier competitieverloop van doorgaans
een 16-tal ploegen die elkaar 2x tijdens het
seizoen treffen.
De jeugdelftallen DU12, DU13, DU15 zijn
ingeschreven in de gewestelijke reeksen bij de
jongens, doorgaans onder niveaucode 2, wat de
gemiddelde code is van de 3.

G-voetbal
Met de G-ploegen treden we aan in 3 reeksen: volwassenen, teens en kids. Volwassenen en teens spelen
8vs8 op een aangepast veld, de kids spelen 5vs5 op een duiveltjesveld. Met de trainersstaf proberen we
zoveel mogelijk alle spelers/speelsters op hun niveau te laten spelen en iedereen gelijke speelkansen te
geven ongeacht het spelniveau van de spelers/speelsters. Verder bekijken we de mogelijkheid om hier en
daar een tornooi mee te pikken.
Nieuwe spelers/speelsters stappen in voor hun 16de verjaardag.
Doelgroep G-voetbal Essevee:
- schoolgaanden buitengewoon onderwijs of regulier onderwijs met GON-begeleiding
- spelers/speelsters die naar dagbesteding gaan: tot het jaar dat ze 25 worden bij de start van het seizoen
Spelers/Speelsters die afgestudeerd zijn en die werken in een beschutte werkplaats/sociaal
tewerkstellingsproject/reguliere werk, worden georiënteerd naar een volwassen G-voetbalwerking.
Spelers/speelsters bezorgen ons ten laatste eind september een attest ter erkenning van hun beperking:
- Attest VAPH
- Attest buitengewoon onderwijs of GON-begeleiding (kan opgevraagd worden via school of CLB)
- Attest inschrijving dagbesteding (dagbesteding of VAPH)
Indien je niet beschikt over 1 van bovenstaande attesten, graag een seintje aan de coördinator.

Gedragscode Speler/ Speelster
Respect, discipline, kwaliteit en beleving zijn de 4 kernwaarden
binnen de Essevee Academie!
Iedereen verbonden aan de club wordt geacht steeds de belangen en
waarden van SV Zulte Waregem te verdedigen en te behartigen.
Indien deze gedragscodes niet gerespecteerd worden, volgen er
sancties. Dit uit naam van de sportieve cel. Bij afwijkend gedrag kan er
besloten worden om de betrokken personen niet langer toe te laten
tot de Essevee Academie. Ouders die in de onmogelijkheid zijn
bepaalde gedragscodes na te leven, kunnen enkel na samenspraak
met de sportief coördinator een passende afwijking bekomen.

Algemeen


Elke speler/speelster is deel van de Essevee-familie. Op en rond het jeugdcomplex is het binnen
deze familie de traditie om medewerkers van Essevee de hand te schudden. Dit als teken van
respect voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor jouw ontwikkeling, namelijk
verantwoordelijken, trainers, afgevaardigden, medespelers/-speelsters, buschauffeurs,
bestuursleden, scheidsrechters, tegenstrevers, ouders,...



Gedraag en verzorg u als een waardige atleet/atlete. Een gezonde voeding en voldoende
nachtrust is van groot belang voor een voetballer/voetbalster.



Roken, alsook het gebruik én dealen van drugs (inclusief alcohol) horen niet thuis in de Essevee
academie en worden bijgevolg streng bestraft. Het dealen van drugs heeft tot gevolg dat je per
direct uit de club wordt verwijderd. De ouders worden verwittigd en de politie wordt ingeschakeld.
Dit geldt voor zowel soft- als harddrugs!



Doping wordt niet getolereerd bij de Essevee academie. Bij twijfel of bepaalde medicatie
substanties van doping bevat, dient de speler/speelster of ouders steeds de huisdokter te
raadplegen. Wanneer een speler/speelster wordt betrapt, wordt hij/zij per direct uit de club
verwijderd.



Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, zowel in als buiten de muren van Essevee, neemt de
club zeer ernstig en zullen adequaat en strikt opgevolgd worden. Het beleid rond
grensoverschrijdend
gedrag
kan
je
terugvinden
op
volgende
link:
http://www.essevee.be/nl/academie/academie/beleid-grensoverschrijdend-gedrag . Bij ernstige
feiten komt de TVJO/sportief coördinator samen met de API’s om het ‘dossier’ te bespreken,
worden de ouders ingelicht, wordt het ‘slachtoffer’ ondersteund, maar ook de ‘dader’
gesanctioneerd. In ernstige gevallen, wordt de politie ingeschakeld en kan de club beslissen om de
speler/speelster per direct uit de club te zetten.



Als lid van Essevee kan je niet deelnemen aan weddenschappen van welke aard ook op
voetbalwedstrijden van de club, op eigen wedstrijden en dit in de meest ruime zin. Indien iemand
hier tegen zondigt, wordt hij/zij per direct uit de club verwijderd en worden alle betrokken
instanties (cf. politie, Kbvb, Pro league, eventueel Uefa/Fifa) ingelicht.



Als lid van Essevee help je mee de reputatie van Essevee en haar leden hoog te houden en de
nodige terughoudendheid in acht te nemen door zich publiekelijk en op sociale media te
onthouden van nadelige uitlatingen op materieel en moreel vlak, gericht tegen Essevee en haar
medewerkers.



Als lid van Essevee is het mogelijk dat foto’s van jou gebruikt worden op onze communicatie
kanalen. Indien je dit niet wenst, dank om dit bij aanvang van het seizoen te melden aan jouw
desbetreffende sportief coördinator. Specifiek voor het G-Voetbal: Foto’s kunnen geplaatst
worden op de gesloten facebookgroep van het G-voetbal. Foto’s waar meerdere personen op
staan, worden niet verspreid op facebook.



Voetbal is een ploegsport. Men heeft waardering voor trainers, afgevaardigden, medespelers/speelsters, buschauffeurs (shuttledienst), bestuursleden, scheidsrechters en tegenstrevers.



Elke speler/speelster dient zich te registreren op het Essevee Jeugdplatform,
www.esseveejeugd.be . Op dit platform moet de speler/speelster de nodige persoonlijke
contactgegevens vermelden. Gelieve wijzigingen van persoonlijke gegevens (cf. adres, mail, etc.)
ook te melden via academie@essevee.be . Zo behoudt de club ten allen tijde een up-to-date
ledenbestand.



De speler/speelster dient verantwoordelijkheid te nemen voor het opvolgen van de trainings- en
wedstrijdplanning. De planning kan steeds geraadpleegd worden via volgende link: website
www.soccerlab.com. Wijzigingen van trainingen en wedstrijden worden voorafgaand ook steeds
meegedeeld door de trainer.



Elke speler/speelster heeft de mogelijkheid om 1 tot maximum 2 abonnementen voor de A-ploeg
aan €50 aan te kopen in de Essevee Shop. Deze abonnementen zijn niet leeftijdsgebonden en
kunnen doorgegeven worden. Deze abonnementen geven toegang tot Tribune 2 (cf. sfeertribune)
of Tribune 4 (cf. familietribune).



Aantreden in wedstrijden, (test)trainingen of andere fysieke activiteiten buiten clubverband zijn
niet toegelaten zonder toestemming van de club. De club probeert de belasting van de
speler/speelster zo optimaal mogelijk in te plannen en door dergelijke activiteiten kunnen
overbelasting of contactkwetsuren ontstaan. Vraag dus toestemming aan de club zodanig dat
hiermee rekening gehouden kan worden in de trainingsbelasting op de club.



Het spelen van minivoetbal in georganiseerd verband laat de club NIET toe vanaf de leeftijd van
Elite U13. Er wordt hier ook gedoeld op recreatieve tornooien na het einde van het seizoen. Bij de
andere doelgroep kan dit wel op voorwaarde dat de club steeds op de hoogte wordt gesteld én er
steeds voorrang gegeven wordt aan activiteiten van Essevee.



Vanaf Elite U13 dient iedere speler een tussenseizoensprogramma te volgen om in een goede
conditie het seizoen aan te vatten. Spelers worden na enkele weken trainen reeds onderworpen
aan een uithoudingstest. De uitslag van deze test zal meespelen bij het eerste evolutiegesprek in
het najaar.



Vanaf Elite U11 worden er technische en fysieke testen afgenomen waarbij verplichte
aanwezigheid geldt. Onwettige afwezigheid zal sportieve gevolgen hebben (cf. geen
wedstrijdselectie(s)). Probeer deze testen steeds maximaal af te leggen, want deze resultaten
worden mee opgenomen in uw persoonlijk ontwikkelingsplan.



Vanaf Elite U11: Een speler die wordt opgehaald door de busjes van de club, dient zich ten allen
tijde te houden aan de specifieke gedragscode, zie afzonderlijk document.



Spelers van EU16 of ouder kunnen, binnen de opleiding tot profvoetballer, gevraagd worden om
een engagement op te nemen, als scheidsrechter bij wedstrijden onderbouw, om trainer te zijn op
een paas- of zomerstage, en/of als medewerker tijdens een event van de jeugd (cf. indoortornooi,
etc.)

Trainings- en Wedstrijddagen


Trainingen vangen stipt aan. Vijftien minuten voor de training dient iedere speler/speelster
aanwezig te zijn. Spelers/speelsters die door omstandigheden dit uur niet kunnen halen, dienen dit
vooraf aan de trainer mee te delen.



Elke speler/speelster verbindt er zich toe te engageren voor alle wedstrijden waarvoor hij door SV
Zulte Waregem wordt aangeduid. Spelers/speelsters dienen elke afwezigheid op voorhand te
verantwoorden en kunnen enkel met toestemming van de club hiervan vrijgesteld worden.
o
o
o

o

Bij afwezigheid op training zonder voorafgaandelijke verwittiging kan de speler/speelster
weerhouden worden van een selectie.
Bij veelvuldige afwezigheid of te laat komen, wordt een verslag opgemaakt en voorgelegd
aan de sportieve cel die de speler/speelster zal sanctioneren.
Er wordt gevraagd om de vakantieplanning af te stemmen op de competitiekalender. Een
voorbereiding van 4 weken is het minimum om fysiek in staat te zijn een
competitiewedstrijd aan te vatten.
De speler/speelster begeeft zich onmiddellijk naar de kleedkamer. Hij kan niet vrij
rondlopen in de accommodatie.



Spelers/speelsters krijgen allemaal een eigen drinkfles. Water kan op de club verkregen worden.



De spelers/speelsters beoefenen hun sport op een gezond agressieve manier. Ongecontroleerd
geweld of overdreven agressie worden bestraft met onmiddellijke verwijdering van de trainingen of
wedstrijden of club.



Spelers/speelsters worden in het begin van het seizoen aan een team toegewezen. Het is echter zo
dat de speler/speelster naar een ander team georiënteerd kan worden zodanig dat het sportief
niveau zo goed mogelijk overeen komt met het niveau van de speler/speelster. Dit wordt echter
gemotiveerd via een open en constructief gesprek met speler/speelster en ouders.



Elke speler/speelster draagt enkel en alleen kledij van de club. Geen enkele andere kledij wordt
toegelaten zowel tijdens de training- als wedstrijddagen. Bij het niet dragen van de clubkledij zal de
speler/speelster gesanctioneerd worden.



Voor, tijdens en na de wedstrijden wordt kledij gedragen, u ter beschikking gesteld door de club
(uitgangstraining, wintervest, opwarmingsshirt, voetbalkledij, …). Deze kledij kan niet
gecombineerd worden met andere kledij. Enkel het schoeisel is vrij te kiezen.



Op wedstrijddagen worden gsm’s op stil of uit gezet in de kleedkamer.



Tijdens de wintermaanden (vanaf oktober) is de speler/speelster verplicht zich op de training aan te
melden met aangepaste kledij en schoeisel. Aangepaste kledij = lange broek, winter/regenvest,
handschoenen, eventueel een muts.



Bij wedstrijden wordt er steeds stipt verzameld op het afgesproken uur dat door de coach bepaald
wordt. Alle leden, met uitzondering van dames A en heren U21, staan zelf in voor het vervoer van
en naar de wedstrijd. Voor de verre verplaatsingen wordt een autocar ingelegd. Dit zal verder
gecommuniceerd worden via de coördinator.



Spelers/speelsters die over een identiteitskaart beschikken, dienen die steeds af te geven voor de
wedstrijd aan de teammanager. Zonder identiteitskaart kan de speler/speelster niet opgesteld
worden voor de wedstrijd.



Indien de cooling down op het terrein doorgaat, gebeurt dit niet op kousen.



Bij slechte weersomstandigheden worden veldtrainingen vervangen door looptrainingen (enkel
voor Elite kernen vanaf U11), dus iedere training loopschoenen meebrengen!



Vanaf Elite U11 zijn de spelers, die niet bij de wedstrijdkern horen, verplicht aanwezig te zijn voor
de thuiswedstrijden.



Vanaf EU13 rekenen we op een volledige
competitiewedstrijden, ook tijdens de schoolvakanties.



Voor EU15 en EU16 is er op dinsdag een verplichting van het dragen van een hartslagmeter. Dit
wordt door de speler aangekocht.

beschikbaarheid

voor

alle

reguliere

Accommodatie en Materiaal


Verzorg uw materiaal en dat van de club.



Neem verantwoordelijkheid voor geldbeugels, GSM’s en andere waardevolle voorwerpen. De club
kan hierin geen verantwoordelijkheid nemen en zal dus ook niet tussenkomen bij diefstal en/of
schade. Vermijd dan ook in de mate van het mogelijke het meenemen van waardevolle
voorwerpen naar training en/of wedstrijd.



Orde en netheid zijn in de gebouwen van cruciaal belang.
o Na de training worden de voetbalschoenen afgeborsteld aan de voorziene borstels. Aan de
ingang van de kleedkamers worden de voetbalschoenen uitgedaan zodat de gang en
kleedkamers netjes blijven. Het kan dus niet dat schoenen in de kleedkamers gereinigd of
uitgeklopt worden. Wanneer dit toch zou vastgesteld worden dan zal de betreffende
speler/speelster de kleedkamer opkuisen en/of passend gesanctioneerd worden.
o De kleedkamer worden steeds netjes achter gelaten
o In de gebouwen vertoon je een topsportattitude tijdens het gebruik van kleedkamers,
kantine, etc. en de verplaatsing van de ene naar de andere ruimte. Spelen doen we niet in
de gebouwen.



Het is voor iedereen verplicht om na de training of na de wedstrijd een douche te nemen. Om
hygiënische redenen raden wij aan om badslippers te dragen in de doucheruimte (atleetvoet).
Enkel voor het G-voetbal kan dit na training vrij gekozen worden.



Uiterlijk 20 minuten na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed
is, zodat de kleedkamers kunnen schoongemaakt worden. Zowel bij trainingen, alsook bij de uit- of
thuiswedstrijden dienen de kleedkamers op een normale wijze, dus “Essevee”-waardig, gebruikt te
worden.



Er wordt ons een verzorgd trainingscomplex ter beschikking gesteld door de gemeentelijke –
stedelijke overheid. Het is dan ook onze plicht om dit complex proper te houden. Er werden
voldoende vuilnisbakken geplaatst, zowel langs de terreinen als in de kleedkamers. Wij rekenen er
dan ook op dat je jouw afval deponeert in de desbetreffende vuilnisbak (sorteren).



Wekelijks worden er door de trainer enkele spelers/speelsters aangeduid, die zorgen voor het
materiaal na de training. Deze spelers/speelsters maken het speelveld vrij en bergen het materiaal
zorgvuldig op, inclusief de doelen.

Kiezen voor de Essevee Academie is kiezen om de
(sportieve) ontwikkeling van uw kind een stuk in onze
handen te leggen. Dit is een teken van vertrouwen en
respect voor onze manier van werken en we houden
er aan om deze taak dan ook zo positief mogelijk te
volbrengen. Jullie, als ouders, spelen hierbij een
cruciale rol en daarom moedigen we jullie aan om ons
sterke Essevee verhaal van respect, discipline,
kwaliteit en beleving mee te ondersteunen.


Wij verwachten van onze medewerkers een optimale begeleiding van onze spelers/speelsters.
Echter, naast de opleiding die onze club biedt, moet de speler/speelster kunnen terugvallen op
`thuis´. Zorg ervoor dat de speler/speelster voldoende structuur krijgt met rust en gezonde voeding
als basis. Steun hem bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. De ontwikkeling van de
jeugdspeler/-speelster is grillig. Soms staan ze stil en plots zie je vooruitgang. Leer hen hiermee om
te gaan.



Ondersteun hen door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen, maar gelieve de coaching over te
laten aan de desbetreffende trainer. De sportieve communicatie zal dan ook uitsluitend tussen
coach en speler/speelster gebeuren. Indien je als ouder vragen hebt, dan kan je bij de
desbetreffende sportief coördinator terecht.



Jullie verbinden zich ertoe om eventuele problemen op een constructieve manier aan de
desbetreffende sportief coördinator bekend te maken. Indien deze problemen zich tijdens een
wedstrijd voordoen, wordt aan u gevraagd 48 uren na de wedstrijd te wachten alvorens de
coördinator telefonisch of persoonlijk te contacteren. Sms’en wordt in dergelijke gevallen niet
aanzien als een communicatiemiddel.



Meld familiale en andere verplichtingen zo veel mogelijk op voorhand zodat de trainer hiermee
rekening kan houden.



De speler/speelster zal altijd door de trainer naar de bank geroepen worden als de ouder zich niet
correct gedraagt tijdens een wedstrijd. De speler/speelster zal opnieuw kunnen spelen als de ouder
zich gedraagt zoals het hoort.



Spelers/speelsters die hun lidgeld niet (tijdig) betalen, krijgen geen kledijpakket overhandigd én
kunnen niet aantreden in competitiewedstrijden.



SV Zulte Waregem wenst jullie kind in een warme en optimale sfeer als voetballer te ontwikkelen.
Weet dat ruzies en/of pesterijen kordaat zullen aangepakt worden, in overleg met ouders als
belangrijke betrokken partij. Bij een zware vorm van grensoverschrijdend gedrag kan de zwaarste
sanctie, uitsluiting uit de club, onmiddellijk toegepast/uitgevoerd worden (zie ook “Gedragscode
speler/speelster”.



Ouders krijgen geen toegang tot de kleedkamers, met uitzondering van zij die een onderlinge
goedkeuring verkregen van de coördinator.



“Match-fixing” (=wedstrijdvervalsing) wordt niet getolereerd binnen SV Zulte Waregem. Indien
spelers/speelster of entourage hiermee in contact komen, vragen we jullie om meteen contact op
te nemen met de clubleiding zodat zij onmiddellijk de nodige instanties kunnen inlichten. Tevens
verwijzen wij naar de brochure van UEFA betreffende match-fixing, alsook naar de website
UEFA.org in de sectie ‘Disciplinary’.



Wij eisen sportief gedrag van onze spelers/speelsters en verwachten dat derhalve ook van de
ouders, die zich profileren als gezond enthousiaste supporters die op een positieve manier (juiste
taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie onderling of met ouders tegenpartij) voor
ALLE spelers/speelsters supporteren.



Indien foutief gedrag van een ouder de identiteit van SV Zulte Waregem zou aantasten, zullen ad
hoc sancties opgelegd worden. Indien de club een boete krijgt opgelegd, zal deze worden verhaald
op de ouder die aan de oorzaak ligt.



We rekenen verder op een transparante en correcte samenwerking inzake door- en uitstroom.
o Mocht de speler/speelster niet langer actief kunnen blijven binnen SV Zulte Waregem, zal
dit tijdig gecommuniceerd worden, zodat tijdig een waardig alternatief kan gezocht worden
voor het daaropvolgende seizoen.
o Mocht de speler/speelster wel actief kunnen blijven binnen SV Zulte Waregem, maar hij/zij
geniet interesse van een andere club en wenst de club te verlaten, rekenen we ook in dit
geval op een transparante en directe communicatie. Indien niet, zal de club genoodzaakt
zijn om sportieve sancties hieraan te koppelen.



Tijdens de wedstrijden bevinden zich in de dug-out enkel de trainer, teammanager,
wisselspelers/speelsters en mogelijks verzorger aangevuld met personen ingevuld op het
scheidsrechtersblad (hoofdtrainer, dokter, kinesist).



Alleen de TVJO/sportief coördinator kan de toestemming geven aan een speler/speelster om te
testen bij andere clubs.



Het betalen van spelers/speelsters voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) door de
ouders en/of andere familieleden is ten stelligste af te raden.



Uw zoon/dochter of uzelf dient er zich van bewust te zijn dat druggebruik binnen onze club niet
getolereerd wordt. Wanneer een speler/speelster betrapt wordt binnen de clubwerking op het
gebruik van drugs (zowel soft- als harddrugs) dan wordt de betrokken speler/speelster definitief
verwijderd uit de club. De ouders worden verwittigd. Er wordt steeds aangeraden om professionele
hulp te zoeken.



Enkele seizoenen geleden is er een wijziging in het bondsreglement mbt dopingcontrole en
bijgevolg zijn wij genoodzaakt om onze gedragscode in die zin aan te passen: door de aansluiting
bij SV Zulte Waregem verbindt elke speler/speelster zich tot het ondergaan van de
“dopingcontrole” en geeft hij/zij de toelating om de resultaten van de analyses en onderzoeken, de
aangifte van geneesmiddelen en/of de verklaring van niet-aanbieding, opgesteld wegens het
weigeren van de dopingcontrole aan de KBVB over te maken. Als ouder van een aangeslotene geeft
u de club het mandaat tot vertegenwoordiging van de minderjarige, door de afgevaardigde of
verzorger van de ploeg. Indien u dit mandaat weigert te geven aan de club dan dient u via
aangetekende zending de club hiervan op de hoogte te brengen. Hou er dan wel rekening mee dat
de sportbeoefenaar de controle opzettelijk onmogelijk heeft gemaakt.



Via de Essevee Academie website http://www.essevee.be/nl/academie/academie vind je alle
informatie over de procedure bij een blessure en kan je tevens de nodige documenten afprinten.
Deze documenten moeten binnen de 14 dagen volledig en correct ingevuld afgegeven worden in
het jeugdsecretariaat in de Essevee Shop. Inscannen (voor- én achterkant!) en doorsturen kan ook
naar het mailadres: jeugdsecretariaat@essevee.be
Let wel: er loopt geen extra verzekering via de club, naast de standaardverzekering via het federaal
solidariteitsfonds van de KBVB. In de infogids alsook op de website van de club valt na te lezen wat
het beleid van de club is inzake medische blessures. Als er geen aangifte van ongeval gebeurt of té
laat, zal er ook geen tussenkomst kunnen gebeuren via dit solidariteitsfonds. De
verantwoordelijkheid in deze ligt in eerste instantie bij de ouders waarna de dokter, Dhr. Martin
Mortier en het jeugdsecretariaat dit verder opvolgen en finaliseren.

Het ondertekenen door de ouders van de gedragscodes is een voorwaarde om aan de
competitiewedstrijden van SV Zulte Waregem voor het seizoen 2019-2020 deel te nemen. Gelieve deze
pagina ondertekend terug te bezorgen aan jouw trainer bij jouw eerste training van het nieuwe seizoen.
"Wij verklaren ons volledig akkoord met de gedragscode van de speler/speelster en de ouder, en
verbinden ons er toe de reglementering te respecteren.”
Voor akkoord:
Datum: ……………………………………………………………..
Team: ……………………………………………………………..
Naam en voornaam van de speler/speelster Essevee:

……………………………………………………………..

Naam en voornaam vader:

……………………………………………………………………………………………………

Naam en voornaam moeder:

……………………………………………………………………………………………………

Handtekening(en) van de ouder(s) (indien minderjarig):

…………………………………
(vader/moeder)

Handtekening van de speler/speelster (indien meerderjarig):

…………………………………
(speler/speelster)

In onze club is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale,
fysieke en emotionele gezondheid van onze spelers/speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek/verbaal
geweld, seksuele intimidatie, enz. hebben dan ook geen plaats in onze club.
Spelers/Speelsters, trainers, begeleiders, stafleden wordt dan ook gevraagd om elkaar continu te
monitoren.
Voor de rekrutering van onze medewerkers is een bewijs van goed gedrag en zeden dan ook een
minimumvereiste (Model 2). In het begin van het seizoen worden onze medewerkers nog eens attent
gemaakt op de manier van aanpak die optimaal is voor de spelers/speelsters.
WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?
Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt, en die grens is per definitie
subjectief. Jij alleen kan dus oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Je
grenzen zijn persoonlijk en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Zo kan het zijn
dat gedrag dat voor jou niet acceptabel is, wel aanvaardbaar is voor anderen. Daarom is duidelijke
communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.

VORMEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?
1. Pesten

3. Discriminatie

Onder (cyber)pesten verstaan we gedrag met
als doel of gevolg de persoonlijkheid,
waardigheid of integriteit van een persoon
aan te tasten of een vijandige of kwetsende
omgeving te creëren. Pestgedrag kan zich
uiten in woorden, gebaren of handelingen, die
gedurende een bepaalde tijd plaats hebben.
Het
kan
gaan
om
systematisch
roddelen, verspreiden van beledigende
inhoud via sociale media of sociaal isoleren
van iemand, maar het mag niet verward
worden met een wederzijds conflict of
vriendschappelijke plagerijen.

Er is sprake van discriminatie wanneer je in
een vergelijkbare situatie ongelijk behandeld,
achtergesteld of uitgesloten wordt op basis
van persoonlijke kenmerken.

2. Geweld
Onder "geweld" verstaan we het psychisch of
fysisch lastigvallen, aanvallen, bedreigen of
stalken. Het kan gaan over verbale agressie
(vloeken, schelden), bedreigingen of fysiek
geweld.

Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden
gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur,
seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of
chronische ziekte.
4. Ongewenst seksueel gedrag
Elke vorm van verbaal, niet-verbaal of
lichamelijk gedrag met een seksuele
connotatie dat tot doel of gevolg heeft dat de
waardigheid van een persoon wordt
aangetast of waardoor een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

MELDPUNT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Wat is het?
Het meldpunt Grensoverschrijdend gedrag kan gecontacteerd worden door iedereen voor vragen over of
meldingen van verbale of fysieke agressie, pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ... Het
meldpunt wil vroege detectie van problemen mogelijk maken, voor eerste opvang zorgen en – indien
gewenst – gericht doorverwijzen voor volgende stappen.
Bij wie kan ik terecht?
Elke speler, ouder, begeleider, coach, etc. kan terecht bij het Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) :
JEAN-PIERRE IMBO
PETRA DESANDER

0497/17 65 64
0486/62 80 27

jean-pierre.imbo@live.be
petradesander@gmail.com

Foto: API’s Essevee Academie: links Dhr. Jean-Pierre Imbo – rechts Mevr. Petra Desander

Wat doet een API? Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen
uit de sportorganisatie terecht met een vraag, bezorgdheid of melding.
De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. Hij of zij is gemakkelijk bereikbaar
voor iedereen in de sportorganisatie. Het is geen machtsfiguur maar iemand die door velen gerespecteerd
wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren, onafhankelijkheid,
integer kunnen handelen?
De API kent de gedragscode en reglementen. Professionele ervaring of specifieke opleiding zijn niet per se
vereist omdat de API een beroep kan doen op experten indien nodig.

Blessure procedure
1. Via de Essevee Academie website http://www.essevee.be/nl/academie/academie vind je alle informatie
over de procedure bij een blessure en kan je tevens de nodige documenten afprinten.
Deze documenten moeten binnen de 14 dagen volledig en correct ingevuld afgegeven wordt in het
jeugdsecretariaat. Inscannen & doorsturen kan ook naar het mailadres: jeugdsecretariaat@essevee.be
Let wel: er loopt geen extra verzekering via de club, naast de standaardverzekering via het federaal
solidariteitsfonds van de KBVB. In de infogids alsook op de website van de club valt na te lezen wat het
beleid van de club is inzake medische blessures. Als er geen aangifte van ongeval gebeurt of té laat, zal er
ook geen tussenkomst kunnen gebeuren via dit solidariteitsfonds. De verantwoordelijkheid in deze ligt in
eerste instantie bij de ouders waarna de dokter, Dhr. Martin Mortier en het jeugdsecretariaat dit verder
opvolgen en finaliseren.
2. Met deze documenten dient u langs te gaan voor diagnose bij een arts. Dit kan zowel de huisarts als de
clubarts zijn. De clubarts van de jongens consulteert op dinsdagavond vanaf 18u30 in de doktersruimte op
het oefencomplex te Waregem. Wie een consultatie wenst dient dit ten laatste tegen maandag 12u aan te
vragen via sharon.roobroeck@essevee.be of te bellen ter attentie van Sharon op het nummer 056/44 00
42. Pas na een bevestiging per kerende is de afspraak geldig. Geen reservatie = geen afspraak!
De clubarts bij de dames doet de consultaties op dinsdagavond te Zulte vanaf 18u30. Aanvraag tot
consultatie voorafgaand is hierbij niet nodig.
3. De arts zal een diagnose en behandelingsadvies geven dat verplicht besproken wordt met de club. Er
wordt hiervoor een gebeld of gemaild naar Louis Vankerkhoven, verantwoordelijke van het medische team
(louis@squadt.be).
Alle afspraken worden hierbij gemaakt omtrent behandeling, opvolging en aanwezigheid. Louis is tevens
actief in het sport- en revalidatiecentrum Squadt (Windhoek 13 te Waregem – 056/444 641). Essevee
adviseert om bij ernstige blessure (lees: externe, intensieve kinébehandeling nodig) in deze praktijk te
revalideren gezien de optimale communicatie en opvolging. Deze service valt wel buiten de kosteloze
service die de medische cel van Essevee op de oefencentra te Zulte en Waregem aanbiedt.
4. De gezondheidsverklaring kan gebeuren door de behandelende arts of kinesist. Bewijs moet ter afsluiting
van het dossier afgegeven worden in het onthaal.
5. Geen enkele speler/speelster kan een training hervatten zonder toelating van de medische Essevee staf.
Enkel voor G-voetbal: Medische screening
In aanloop van het nieuwe seizoen dient er terug een vragenlijst ingevuld te worden. Iedere wijziging
dienen de ouders zo snel mogelijk door te geven aan de trainers/afgevaardigden. Deze info wordt enkel
doorgegeven aan trainers/afgevaardigden om de nodige begeleiding te voorzien. Indien er andere info is
die niet op de vragenlijst geplaatst kan worden, mag deze altijd meegedeeld worden aan trainster An.

Belangrijk: iedere lid (cf. speler/speelster) heeft, net zoals iedere andere burger, recht op keuze van
diagnosticus en behandeling. De leden zijn dus vrij om bij een zelfgekozen arts of behandelaar langs te gaan
(kinesist, osteopaat, …). De club verlangt in dit geval dat de leden vóór zij aansluiten bij de groep de arts
van de club consulteren. Het voordeel van de begeleiding op de club is dat dit gratis verloopt en ons toelaat
de leden beter op te volgen. Wij appreciëren dus ten zeerste wanneer een lid via de club behandeld wordt,
maar iedereen heeft de vrijheid om die behandeling ook elders te laten gebeuren. Voor langdurige
blessures dient een toestemmingsformulier ingevuld te worden alvorens de leden mogen aansluiten!

Onderstaand kan het overzicht gevonden worden op welke dagen er medische permanentie is op de site
Waregem.
Indien er zich dus tijdens de trainingen of de wedstrijden problemen stellen, wend je dan tot deze
betrokken personen!

Dinsdag

Donderdag

Clubdokter

18u30-20u30

Kinesist

18u15-20u15

18u15-20u15

Revalidatietrainer

18u30-20u30

18u30-20u30

Verpleegkundige of
sportverzorger

Zaterdagvoormiddag

Zaterdagnamiddag

10u30-12u15

13u30-15u15

Een consultatie met de clubdokter moet vooraf vastgelegd worden door een afspraak te maken via ons
jeugdsecretariaat. Dit kan door een mailtje te sturen naar sharon.roobroeck@essevee.be of te bellen ter
attentie van Sharon op het nummer 056 44 00 42. Pas na een bevestiging per kerende is de afspraak geldig.
De consultaties gaan door op de medische ruimte van het oefencomplex (Zuiderlaan 30, 8790 Waregem).

SEIZOEN 2019-2020 FUNCTIE

NAAM

Algemeen Manager

CORDIER Eddy

TELEFOON

MAILADRES

Algemeen Sportief Coördinator - TVJO

VANDENDRIESSCHE Joric

0486 08 59 10

joric.vandendriessche@essevee.be

Operationeel Coördinator Academie

DE BOEVER Marcus

0476 60 04 30

marcus.deboever@essevee.be

Jeugdsecretariaat

DEROOSE Caroline

056 44 00 42

Jeugdsecretariaat@essevee.be

Jeugdsecretariaat

ROOBROECK Sharon

056 44 00 42

sharon.roobroeck@essevee.be

Financieel Academie

FONCKE Melissa

056 44 00 42

melissa.foncke@essevee.be

Commercieel Academie

KASTELIJN Tyas

0499 22 27 09

tyas.kastelijn@essevee.be

Communicatie + Events Academie

MOERMAN Maarten

0494 22 24 66

maarten.moerman@essevee.be

Verantwoordelijk Atletisch Vermogen

DE WINNE Bram

0494 81 54 26

bramdewinne300@hotmail.com

Coördinator AV & Satellietclubs

VANSTEENBRUGGE Carl

0472 78 64 39

carl.vansteenbrugge@essevee.be

Carrièrebegeleider

IMBO Jean-Pierre

0497 17 65 64

jean-pierre.imbo@live.be

Coördinator Doelmannen

DEVOS Gianny

0474 75 05 72

gianny.devos@essevee.be

Sportief Coördinator Elite U15 – U21

DE BEL Tony

0486 88 66 73

tony.de.bel@proximus.be

Sportief Coördinator Elite U11 – U14

CANNOOT Kurt

0479 64 60 83

kurt.cannoot@telenet.be

Sportief Coördinator U06 – U10

DE MAREZ Jo

0471 46 65 16

jodemarez@hotmail.com

Sportief Coördinator Provinciaal U11 - U17

TACK Geert

0496 23 65 51

tackgeert@hotmail.com

Coach Elite U21

SCHEPENS Thomas

0475 79 12 26

thomas.schepens@telenet.be

Assistent Coach Elite U21

VAN TIEGHEM Yves

0476 93 25 04

yves.vantieghem@pandora.be

Assistent Coach Elite U21 + Coach EU18

PLASSCHAERT Bart

0498 60 95 41

bartplasschaert@msn.com

Team Manager Elite U21

VANDEN BROUCKE Ivan

0473 56 65 35

ivan-vanden.broucke@skynet.be

Sportverzorger Bkern

DEWITTE Casper

0468 16 31 06

casper.dewitte1@gmail.com

Assistent Coach Elite / AV U18

VAN RANSBEECK Nick

0476 45 46 57

nickvanransbeeck@live.be

Coach Elite U16

LEROY Niels

0497 75 38 17

nielsleroy801@hotmail.com

Coach Elite U16

DE SMET Koen

0488 01 50 07

smettie5@gmail.com

Team Manager Elite U16

STEVENS Marnick

0476 90 75 30

stevensmarnick@hotmail.com

Coach Elite U15

BRUNELLO Diego

0486 43 65 30

diego.brunello@telenet.be

Coach Elite U14

BETTENS Brecht

0474 51 62 90

brecht_bettens@hotmail.com

Team Manager Elite U14

PLOVIER Stijn

0476 28 38 19

stijn.plovier@telenet.be

Coach Elite U13 + TT EU09 - EU10

HUYS Jean-Claude

0496 95 59 45

jeanclaude.huys@skynet.be

Team Manager Elite U13

VAN PARYS Tamara

0496 37 33 44

tamara.vanparys@skynet.be

Team Manager Elite U13 ai

VAN THUYNE Nick

0498 38 38 09

nick.van.thuyne@telenet.be

Coach Elite U12

HEYERICK Kris

0471 23 57 13

kris.heyerick@telenet.be

Coach Elite U12 + TT EU13-EU14

VERMEIRE Vincent

0495 60 01 38

vincent_vermeire@hotmail.com

Team Manager Elite U12

VAN ASSCHE Nick

0473 942 481

nickvanassche@telenet.be

Team Manager Elite U12

VANDEVELDE Filip

0475 56 30 32

vandevelde.f@telenet.be

Coach Elite U11

DANNEELS Bjorn

0497 14 57 59

bjorndanneels@gmail.com

Coach Elite U11 + TT Coach EU13 - EU14

COUSYN Tim

0499 10 32 08

timcousyn@hotmail.com

Team Manager Elite U11

THEETEN Jork

0474 29 23 28

yorktheeten@hotmail.com

Team Manager Elite U11

VAN BRUYSSEL Annelies

0477 17 87 42

andy.sieuw@telenet.be

Coach Elite U10

REMAUT Peter

0474 87 42 96

peter.remaut@telenet.be

Coach Elite U10

DELAUNOIS Billy

0475 91 94 34

billy.delaunois@telenet.be

Team Manager Elite U10

FRANCOIS Frederic

0479 56 20 51

fredjefrancois@hotmail.com

Coach Elite U09

DE POORTERE Wesley

0473 53 31 61

depoortere_wesley@hotmail.com

Coach Elite U09

VAN CAMPENHOUT Arne

0478 28 26 61

arnevancampenhout@gmail.com

Coach Elite U09

NACHTEGAEL Olivier

0477 85 83 00

Olivier.nachtegael@borealisgroup.com

Team Manager Elite U09

TALIBI Mohamed

0485 56 67 08

talibi-santens@outlook.be

Team Manager Elite U09

ROELENS Andy

0496 12 68 06

andyroelens@hotmail.com

Team Manager Elite U09

DE BRUYNE Diego

0494 86 13 27

bruintje83@gmail.com

eddy.cordier@essevee.be

Coach YPP U07/U08

SCHEPENS Arne

0479 50 09 74

arne-schepens23@live.be

Coach YPP U07/U08 + TT Coach EU13-EU14

VERHUE Troy

0498 61 40 40

troyverhue@hotmail.com

Coach YPP U07/U08

LATAER Thomas

0491 11 54 28

thomas.lataer@hotmail.com

Coach Provinciaal U17

DE SCHEPPER Sandrijn

0477 57 65 97

sandrijn_deschepper@hotmail.com

Coach Provinciaal U15

BODENGHIEN Giovanni

0493 75 14 71

giovanni.bodenghien@gmail.com

Team Manager Provinciaal U15

DECLERCQ Diego

0496 20 65 08

info@diegodeclercq.be

Team Manager Provinciaal U15

LABARQUE Vincent

0495 23 74 29

vincent@labarque.com

Coach Provinciaal U13

DEMEYERE Brenko

0468 14 97 36

demeyerebrenko@gmail.com

Team Manager Provinciaal U13

SAGAERT Franky

0477 82 17 24

frankysagaert@hotmail.be

Team Manager Provinciaal U13

van QUICKELBERGHE Ilse

0494 07 94 85

kristof.vantieghem@gmail.com

Coach Provinciaal U12 + TM PU17

SEEUWS Jurgen

0476 28 30 47

jurgen.seeuws@telenet.be

Team Manager Prov U12

VAN QUICKENBORNE Kris

0496 23 54 64

kris.van.quickenborne@skynet.be

Coach Provinciaal U11

JACQUES Sciandri

0499 33 98 53

sciandrijacques@gmail.com

Team Manager Prov U11

VERCAEMER Jordy

0499 23 30 88

jordy.vercaemer@gmail.com

Coach Provinciaal U10

JURAS Kaja

0493 55 22 27

kajajuras@hotmail.com

Team Manager Provinciaal U10

CASTIAU Dimitry

0473 72 70 00

dimitry.castiau@gmail.com

Coach Provinciaal U09

DEMEYERE Jascha

0468 26 05 79

jaschademeyere@hotmail.com

Coach Provinciaal U09

VAN den MEERSSCHAUT Kenny 0479 82 47 33

Kennyvdm2@gmail.com

Team Manager Provinciaal U09

GHISLAIN Gregori

0476 29 51 50

mvandenberghe1@hotmail.com

Team Manager Provinciaal U09

VERHULST Koen

0476 33 31 21

koenverhulst@telenet.be

Team Manager Provinciaal U09 ai

DE VRIEZE Sanne

0474 92 14 89

sanne.koen@telenet.be

Coach Provinciaal U08 + AV EU11-EU12

MOERMAN Bram

0476 82 80 47

bram-moerman@hotmail.com

Coach Provinciaal U08

DE JONGHE Jurgen

0494 60 09 29

dejonghe.milan@telenet.be

Coach Provinciaal U08

VAN DE VYVER Robbe

0476 42 38 19

robbevandevyver1196@gmail.com

Coach Provinciaal U06-U07

COOREVITS Luc

0477 42 14 01

luccoorevits@hotmail.com

Coach Provinciaal U06-U07

SADONIS MIKE

0478 24 83 63

mike.sadonis@gmail.com

Coach Provinciaal U06-U07

VERCRUYSSE Toby

0494 50 44 69

tobyvercruysse@hotmail.com

Team Manager Provinciaal U06-U07

VANDOORNE Jolien

0493 14 59 31

Jolien.vandoorne@hotmail.com

Sportief Coördinator Dames

DECLERCQ Luc

0473 27 31 99

lucdekbcsvzw18@telenet.be

Sportief Coördinator Meisjes

LANGEN Jonathan

0498 80 70 67

jonathan.langen@hotmail.com

Coach Dames 1ste NAT T1

GAYTANT Angelo

0499 14 34 57

angelogaytant471@hotmail.com

Coach Dames 1ste NAT T2

VAN DORPE Jonas

0498 71 06 04

jonasvandorpe19@hotmail.com

Team Manager Dames 1NAT

PINNEWAERT Thomas

0474 71 27 77

thomas_pinnewaert@telenet.be

Team Manager Dames 1NAT

FURNIERE Stephen

0478 57 54 33

stephenfurn@hotmail.com

Coach Dames 2de NAT T1

SOETE Chris

0473 72 75 58

chris.soete66@telenet.be

Team Manager Dames 2de NAT

CALLEWAERT Valerie

0495 69 39 63

valeriecallewaert26@telenet.be

Team Manager Dames 2de NAT

STEELANT Dominique

0497 30 90 30

dominique.steelant.m@gmail.com

Coach Dames U15 + TT Coach Meisjes

CLAEYS Stijn

0479 56 47 04

stijn_juve@hotmail.com

Team Manager Dames U15

SCHIETTECATTE Eveline

0474 93 51 60

eveline@anylink.be

Coach Dames U13

VANNIEUWENHUYSE Claude

0495 27 14 49

claudevn@hotmail.com

Team Manager Dames U13

COUSAERT Patsy

0477 19 09 19

patsy@zettabyte.be

Coach Dames U12 + Jeugdscout

GELDHOF Johan

0487 95 82 08

johanpgeldhof@hotmail.com

Team Manager Dames U12

VERMEIRE Sofie

0497 89 03 80

vermeiresofie@telenet.be

Coach doelmannen Dames

VANDENBUSSCHE Giovanni

0476 50 85 92

gio_vdb@hotmail.com

Dokter Dames

KRIJGER Katrien

0473 76 17 44

katrien.krijger@gmail.com

Dames Jeugdwerking

DELCOIGNE Christian

0485 92 23 01

delcochris@scarlet.be

Administratie Dames Seniores

DE BLEECKERE Marie-Christine

0478 52 23 36

delcochris@scarlet.be

Dames Jeugdwerking

VANDENHEEDE Ward

0476 24 53 25

wardvandenheede@hotmail.com

Kinesist Dames

BERT Annick

0474 66 70 72

annick.bert@telenet.be

Kinesist Dames

VAN LANCKER Jasper

0495 70 25 14

jaspervanlancker@gmail.com

Kinesist Dames

VERCRUYSSE Elien

0494 51 68 49

vercruysseelien@gmail.com

Coördinator G-voetbal

BLAUWBLOMME An

0479 59 89 99

anblauwblomme@hotmail.com

Coach G-voetbal

FOURNEAU Tibo

0488 61 84 13

tibo.fourneau@hotmail.be

Coach G-voetbal

FIERS Yarne

0496 37 10 10

yarnefiers1997@hotmail.com

Coach G-voetbal

DESEYN Yves

0476 87 01 00

yves.deseyn@telenet.be

Assistent coaches G-voetbal

VAN DEN BOSSCHE Greta

0477 25 39 46

blauwengre@hotmail.com

Assistent coaches G-voetbal

VANDECASTEELE Sergio

0497 43 87 00

Sergio.van.de.casteele@telenet.be

Assistent coaches G-voetbal

CALLENS Cindy

0494 69 21 66

cindy_callens@hotmail.com

Coach AV EU21

LIEVENS Maarten

0474 72 10 56

maarten313@hotmail.com

Coach AV EU11-EU12 & EU15-EU16

VANNESTE Jeroen

0479 62 58 90

jeroenvanneste1@gmail.com

Coach AV EU11-EU16

KERKHOVE Gilles

0485 33 26 42

gilles.kerkhove@student.arteveldehs.be

Coach AV EU13-EU14

HOSTE Vincent

0473 31 40 29

Vincent.Hoste@vandewiele.com

Coördinator + Coach TT EU09-EU10

VAN den ABEELE Stijn

0488 43 66 35

stijn.vda@telenet.be

TT coach Elite EU11-EU14

DHAENE Karel

0478 52 19 65

dhaene24@yahoo.com

TT coach Elite EU11 - EU14

VAN de GEUCHTE Andy

0495 88 70 93

andyvdgeuchte@gmail.com

TT coach Provinciaal PU09 - PU10

DE WULF Tim

0472 33 66 70

de.wulf.tim@gmail.com

Coach doelmannen EU21

DE NEVE Reggie

0477 56 64 98

reggie_deneve@hotmail.com

Coach doelmannen Elite U15 - U16 - U18

DUJARDIN John

0478/84 30 98

john.dujardin4@telenet.be

Coach doelmannen Elite U11 - U14 + Prov

DE BLOCK Gino

0497 58 57 68

Post4mahieu@hotmail.com

Coach doelmannen Elite U09 - U10 + Prov

DEJONGHE Sven

0472 71 77 75

Sven.dejonghe@gmail.com

Vervangend coach

NAESSENS Olivier

0472 24 35 75

olivier.naessens@gmail.com

Vervangend coach + Wedstrijdreceptie

ROOBROUCK Marc

0475 40 39 44

marc.roobrouck@hotmail.com

Vervangend coach

FILLIEUX Maxime

0491 64 22 32

maxime.fillieux-2@sgsintpaulus.eu

Vervangend coach

VANDAMME Frederico

0496 51 01 02

vandammefrederico@gmail.com

Lesgever Bewegingsschool

FRECHIER Kevin

0497 28 85 05

kevin.frechier@telenet.be

Lesgever Bewegingsschool

COPPIETERS Sven

0472 41 13 30

sven_coppieters@hotmail.com

Lesgever Bewegingsschool

PUTMAN Jochem

0473 35 24 54

jochem_putman@hotmail.com

Verantwoordelijke Scouting onderbouw

VAN AVERMAET Geert

0497 85 71 72

geert.van.avermaet1@telenet.be

Verantwoordelijke talentenschool

WYLIN Janos

0496 78 75 55

klasjanos@hotmail.be

Dokter Academie Jongens

PRINGELS Lauren

0495 31 29 24

lauren.pringels@ugent.be

Verantwoordelijke medisch + kinesist

VANKERKHOVEN Louis

0499 22 52 82

louis@squadt.be

Kinesist

CALLEWAERT Vincent

0477 68 57 78

vincent@squadt.be

Kinesist

OGEZ Rubben

0474 68 67 38

rubbenogez@hotmail.com

Kinesist

DHAENENS Jonas

0493 73 41 52

jonas.dhaenens1234@hotmail.com

Kinesist

VANDEWIELE Karel

0472 23 67 75

karel@squadt.be

Kinesist

BARTHOLOMEUS Brian

0479 31 64 74

brian@squadt.be

Verantwoordelijke Sportverzorger

DESANDER Petra

0486 62 80 27

nickvanassche@telenet.be

Sportverzorger Jeugd

DENOULET Brenda

0474 69 62 57

brenda.denoulet@telenet.be

Sportverzorger Jeugd

BAETENS Dickie

0478 19 43 05

dickie.baetens@skynet.be

Sportverzorger Jeugd

COUSSENS Lucie

0495 22 87 10

lucie.coussens@skynet.be

Ongevalsaangiftes

MORTIER Martin

0477 31 94 53

martin.mortier@telenet.be

Verantwoordelijke Scheidsrechters

BEERNAERT Philip

0479 89 57 92

philip.beernaert@skynet.be

Verantwoordelijke Scheidsrechters

LABEEUW Frank

0472 97 06 13

frank.labeeuw@skynet.be

Wedstrijdreceptie

TEMMERMAN Tania

0479 26 62 68

taniatemmerman@hotmail.com

Wedstrijdreceptie

DEMEULENAERE Christine

0478 78 74 00

demeulenaere.christine@live.be

Wedstrijdreceptie

NUYTENS Chantal

0473 50 49 23

kurt.cannoot@telenet.be

Wedstrijdreceptie

VAN TIEGHEM Jill

0472 61 37 94

jill.vantieghem@hotmail.com

Wedstrijdreceptie

VAN ASSCHE Jens

0470 38 33 74

jensvanassche@hotmail.com

Jeugdscout

VAN HOVE Steven

0473 71 05 69

steven.vanhove@soleras.com

Jeugdscout

DESMEYTERE Steven

0497 82 83 68

sdseds@hotmail.com

Jeugdscout

DESMET Thomas

0498 73 02 37

thomas.desmet@hotmail.be

Jeugdscout

VERLINDEN Wim

0496 12 63 04

w.verlinden@telenet.be

Jeugdscout

VERBAUWHEDE Gilles

0475 34 63 66

gilles.verbauwhede@outlook.com

Jeugdscout

COLPAERT William

0474 37 63 31

william.colpaert@telenet.be

Jeugdscout

VOLCKAERT Dirk

0497 37 65 63

dirk.volckaert4@telenet.be

Jeugdscout

CONSTANT Raf

0477 50 56 85

macronske@yahoo.com

Jeugdscout

TURAY Hassan

0497 18 84 82

hassan.turay@telenet.be

Jeugdscout

WITHOUCK Jonas

0479 88 45 71

jonas.withouck@gmail.com

Jeugdscout

HUYGHE Isaak

0468 02 26 50

isaakhuyghe@hotmail.com

Jeugdscout

VERSTRAETE Pavel

0496 04 79 80

verstraetepavel@hotmail.be

Jeugdscout

DEMEYERE Matthias

0485 03 70 02

demeyerematthias2@msn.com

Ticket manager

WAELKENS Etienne

0499 60 86 23

etienne.waelkens1@gmail.com

Evenementencel Dames

DEPRAETERE Franky

0473 47 13 20

franky.depraetere@skynet.be

Evenementencel Dames

BROOTHAERS Peter

0499 71 11 09

peter.broothaers@proximus.be

Evenementencel Dames

VALCKE Tom

Logistiek Waregem A/kern

DESCHUYMERE Maarten

0472 58 68 29

maarten_deschuymere@hotmail.com

Logistiek Waregem

DEMEYERE Conny

0494 05 53 12

connydemeyere@hotmail.be

Logistiek Waregem

VANLUCHENE Dirk

056 60 89 19

Logistiek Zulte

VAN DAELE Ruddy

0494 86 69 73

vandaele.ruddy@gmail.com

Kantine Zulte

NACHTERGAELE Marc

0476 37 19 18

marc.nachtergaele@telenet.be

Kantine Waregem

VANHAUTTE Dietert

0496 58 89 32

dietert.vanhautte@telenet.be

Kantine Waregem

VANHAUTTE Joceline

Diëtiste

DESMET Stefanie

0496 18 13 66

stefaniedesmet@gmail.com

Chauffeur

BYTTEBIER Marc

0468 35 83 79

Chauffeur

DEWAELE Donné

0496 55 34 25

Chauffeur

LAGAISSE Roland

0474 26 78 62

rolandlagaisse@skynet.be

Chauffeur

VEYS Hans

0497 07 28 28

Hans.veys@telenet.be

Chauffeur

DERUDDER Christine

0476 80 44 37

Chauffeur

HIMPE Jozef

0474 45 47 92

sef.himpe@gmail.com

Verantwoordelijke Essevee House

LEMARCQ Frederik

0492 72 18 06

sportinternaat.waregem@g-o.be

tvalcke@skynet.be

Oefencomplex Waregem (Stadion B)
Zuiderlaan 30
8790 Waregem

Vanuit richting Gent
*
E17 Antwerpen - Gent-Kortrijk tot aan afrit 5 (Waregem)
*
Op het einde van de afrit rechts afslaan richting Waregem
*
Volgen over het rondpunt tot aan de verkeerslichten (50m over rondpunt)
*
Aan de verkeerslichten rechts afslaan
*
Na 500m aan het rondpunt links afslaan waarna je het jeugdcomplex ziet op de linkerkant
Vanuit richting Kortrijk
*
E17 Kortrijk - Gent - Antwerpen tot aan afrit 5 (Waregem)
*
Op het einde van de afrit links afslaan richting Waregem
*
Volgen over het rondpunt tot aan de verkeerslichten (50m over rondpunt)
*
Aan de verkeerslichten rechts afslaan
*
Na 500m aan het rondpunt links afslaan waarna je het jeugdcomplex ziet op de linkerkant
Vanaf Gentseweg
*
Gentseweg volgen tot aan Carrefour Sint-Eloois-Vijve
*
Op het kruispunt (met hoge middenberm) afslaan richting Waregem
*
Aan de derde verkeerslichten links afslaan
*
Na 500m aan het rondpunt links afslaan waarna je het jeugdcomplex ziet op de linkerkant
Jeugdcomplex Zulte (Stadion C)
Kastanjelaan 75
9870 Zulte

Complex Zulte
1 voetbalveld + 1

Sportinternaat – Essevee House
Krakeelhoek 2
8790 WAREGEM

