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1. Programma. 

De jeugdploegen van Svelta Melsele werken in een seizoen een uitgebreid programma van 
trainingen, wedstrijden, bekerwedstrijden en tornooien af. 
In de voorbereiding op het seizoen kan het programma af en toe afwijken van het normale. 
Elk team speelt ook een wedstrijd voor aanvang van de competitie, eventueel ook een 
tornooi.  

U merkt dat de jeugdopleiding van een voetballer veeleisend is. Het intensieve programma 
vraagt veel tijd, inzet en discipline van de jeugdspelers.  

Dat mag niet ten koste gaan van de studieresultaten. Indien er problemen zouden 
ontstaan, kan u dit signaleren bij de trainer of de respectievelijke coördinatoren.  

 

2. Competitiewedstrijden.  

Vanaf September is er elke week competitie op zaterdag met uitzondering van enkele vrije 
weekends. De wedstrijden worden meestal op zaterdag afgewerkt. De eerste helft van de 
competitie duurt tot half december daarna is er een winterstop voorzien tot begin januari 
(deze kan varieren van leeftijdscategorie). De tweede helft van het seizoen loopt van januari 
tot eind april.  

Tijdens een wedstrijd spelt elke speler 50% van de tijd.  

 

3. Bekerwedstrijden.  

Sommige leeftijdscategorieën zijn ingeschreven voor een bekercompetitie. Deze wedstrijden 
zullen voornamelijk op woensdag en zondag plaatsvinden. De samenstelling van het ploegje 
dat deelneemt, kan verschillen van het ploegje doorheen de competitie. Wie meespeelt zal 
bepaald worden door de trainers en coördinatoren.  

 

 

 

KVK Svelta Melsele: Sportief programma jeugd. 
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4. Tornooien. 

Svelta Melsele neemt in de laatste fase van het seizoen, alsook in de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen deel aan tornooien. 
Tornooien zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de spelers. Het proberen in groep een 
goed 
resultaat neer te zetten, het samenzijn gedurende langere tijd, de ontmoeting met sterkere 
tegenstrevers, allemaal voordelen om je als speler en als mens te ontwikkelen.  

We zullen er dan ook naar streven om deel te nemen aan sterk bezette tornooien. 
Tornooien op het einde van het seizoen dienen SOMS ook om het volgende seizoen al voor 
te bereiden.  

Begin mei richt de club haar eigen jeugdtornooi in voor duiveltjes en preminiemen. We 
trachten de sportieve kwaliteit hiervan voortdurend te verbeteren. We doen hierbij dan ook 
een oproep aan iedereen om mee te werken aan het welslagen van ons tornooi. 
Tornooien zijn een belangrijke bron van inkomsten voor vele clubs, ook voor Svelta 
Melsele. Mogen wij vragen om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze activiteiten. 
(vooral eind augustus, met Pasen, 1 mei tot en met 20 mei).  

 

5. Oefenwedstrijden.  

Elke ploeg speelt doorheen het seizoen verschillende oefenwedstrijden. Dit om verschillende 
redenen: tegen een sterkere ploeg om zich te meten, om te kijken naar het volgende 
seizoen, plezier, zaken uitproberen, ...  

 

6. Trainingen.  

Alle teams trainen 2 maal per week, behalve onze U6-jes 1x per week. 
De trainingen starten eind juli – begin augustus. De jongste starten rond 15 augustus.  

Vanaf U9/U10 zijn er nog extra trainingen om de X-aantal weken (techniek en 
keeprstrainingen). Dit is niet altijd voor alle kinderen. Beperkt aantal per training. 
In het begin van het seizoen is er een overzicht voor de extra trainingen.  

Trainers krijgen soms bijscholingen op deze dagen zullen de trainingen niet doorgaan.  

7. Keeperstraining:  

De doelmannen krijgen specifieke training vanaf U10 t/m U17. Voor de keeperstraining 
worden er afzonderlijk afspraken gemaakt met de keepers. De keeperstrainer neemt 
daarvoor contact op met alle keepers. De keeperstraining start op het einde van de 
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voorbereiding. Alle beslissingen die genomen moeten worden in verband met keepers 
worden door de keeperstrainer gemaakt in samenspraak met de trainers en coördinatoren.  

Indien de keeperstraining samenvalt met een gewone training dan krijgt de 
keeperstraining voorrang (of anders beslist na overleg).  

 

8. Techniektraining. 

Op woensdagnamiddag is er vanaf september techniek training. Deze trainingen worden 
gegeven door Heinz Schönberger en Thomas Suy. Deze training is een extra training voor de 
kinderen van U10-U15. 
Er wordt in september een lijst gemaakt wanneer welke ploeg aan de beurt is.  

Tijdens de techniektraining trachten we te werken aan passeerbewegingen, de één-twee 
beweging, de handelingssnelheid verhogen, links-rechts, dribbelvaardigheid, ...  

Er kunnen ongeveer 12 kinderen per beurt naar de tehniektraining.  

 


