Bevoegdheden van de Sportieve Cel (individueel & collectief)

Sportieve Cel
De sportieve cel komt elke 6 weken samen, of bij een bepaalde aangelegenheid. Directeur Jeugd Philip
van Dooren en TVJO Patrick Lockfeer leiden de vergadering. Elke coördinator dient aanwezig te zijn
zodat er efficiënt kan worden vergaderd. TVJO is ook wekelijks aanwezig op de verschillende sites om
alles aan te voelen en bij te sturen waar mogelijk. De evolutie van de doelstellingen, problemen en
groei van spelers/trainers wordt besproken. De verslagen van de sportieve cel worden gedeeld met de
Raad van Bestuur.
Philip Van Dooren
Patrick Lockefeer
Serge Flumens
Micky Wuyts
Rachid Gloub
Thomas Premereur
Paul Baetens
Carl Nagels
Carl De Wilde
Mohamed Jafal
Benny Van Loon
Sulliman Akajjoua
Michiel De Visschere

Directeur Jeugd & sportief manager
TVJO & coördinator onderbouw Merksem
Play Development & coördinator bovenbouw IP
Postformatie
Ombudsman
Hoofd scouting
Coördinator middenbouw Merksem
Coördinator bovenbouw gewestelijk Merksem
Coördinator Linkeroever
Coördinator Luchtbal
Voorzitter Deurne
Coördinator Dam
Algemeen Directeur

Doelstellingen op lange termijn (sportief)
De sportieve cel behartigt onder meer de doelstellingen op lange termijn. Die zijn de
volgende:
-

-

Het verder uitbouwen van de individuele training van spelers naar jongere categorieën (
vanaf U10) zoals nu gebeurt in de talentengroep/postformatie met de nadruk op het
verbeteren van de individuele talenten van de spelers.
Meer dan 50% van de A-kern spelers komen uit de eigen jeugd.
Het betrekken van ex- A- kernspelers in de jeugdopleiding als trainer/peter van een ploeg.
Verder uitbouwen samenwerking Club Brugge
Het verder uitbouwen van de trainersstaf met gediplomeerde trainers
Eerste ploeg te Linkeroever en Luchtbal opstarten
Extra meisjes- en damesploegen ➔ op alle locaties

VERANTWOORDELIJKHEDEN:
Directeur jeugdopleiding: Philip Van Dooren
•

Waakt over het evenwicht tussen het sportieve en het sociale

•

Werkt overkoepelend tussen de verschillende locaties

•

Rapporteert aan de Raad van Bestuur en aan de Foundation

•

Bepaalt in overleg de budgettering en waakt over de opvolging ervan

•

Optimaliseert de begeleiding van trainers en spelers

•

Heeft de verdere doorstroming van de eigen jeugd tot doel

•

Roept de sportieve cel samen en leidt de vergadering

•

Rapporteert aan de Raad van Bestuur

TVJO: Patrick Lockefeer
•

Hij is verantwoordelijk voor de gehele jeugdopleiding.

•

Hij zorgt dat er voldoende materiaal is om de jeugdwerking optimaal te laten verlopen
en indien nodig zorgt hij voor de aankopen van nieuw materiaal.

•

Hij Is de verbindingsman met het hoofdbestuur en de jeugd.

•

Hij bespreekt samen met coördinators welke jongeren in aanmerking komen om
doorgeschoven te worden naar A en B-kern, hij bespreekt dit met T1 van de club. Hij
organiseert maandelijks een vergadering met coördinatoren.

•

Hij kijkt erop toe dat het jeugdopleidingsplan van de club gevolgd wordt.

•

Hij evalueert samen met coördinators het opleidingsplan en brengt eventueel
aanpassingen waar het nodig is.

•

Hij zorgt voor het jaarlijkse oudercontact.

•

Hij ontvangt de sollicitaties van kandidaat trainers en doet de eventuele gesprekken
met die kandidaten

•

Let op de toepassingen van het opleidingsplan.

•

Hij organiseert jeugdstages en zorgt voor de volledige uitwerking ervan in
samenspraak met de coördinatoren.

•

Spreekt zijn contacten aan om regelmatig oefenwedstrijden te organiseren.

•

Stelt een bibliotheek samen met trainingsmethode en trainingen en digitaliseert deze
in Pro Soccer Data, in samenwerking met de verantwoordelijke voor PSD.

•

Hij zorgt ervoor dat de trainers regelmatig worden bijgeschoold door allerlei
initiatieven, demo training – clinics e.d.

•

Hij stelt een formulier op dat trainers kunnen invullen bij het opmerken van een speler,
en laat deze speler 2x scouten door een talentscout.

•

Hij bespreekt met zijn coördinatoren de tekorten die er zijn in de spelerskernen. Houdt
ter promotie van de club en het ontdekken van talent een aantal wervingsacties zoals
testdagen en samenwerking met clubs en scholen.

•

Hij stelt een spelersevaluatieformulier op en digitaliseert deze (soccer online). Houdt
maandelijks een vergadering met zijn coördinatoren.

•

Hij zorgt ervoor dat de samenwerking met Club Brugge en Tor Deurne Pirates vlot
verloopt en verder wordt uitgebouwd.

•

Rapporteert aan de Raad van Bestuur

COORDINATOREN
•

Let erop toe dat het opleidingsplan gevolgd wordt door zijn trainers

•

Hij ontvangt de sollicitaties van kandidaat spelers communiceert de beslissingen met
deze spelers en trainers en overlegt met TVJO om een eventuele scouting.

•

Hij doet samen met de trainers de evaluatiegesprekken met spelers en ouders

•

Hij stelt trainingsmethodes op en stelt deze ter beschikking in Pro Soccer Data

•

Zorgt ervoor dat zijn trainers als team functioneren

•

Heeft wekelijks overleg met zijn trainers en maandelijks een vergadering

•

Helpt bij de organisatie van het eigen jeugdtornooi

•

Stelt een lijst op met de voorziene tekorten in het spelersbestand

•

Motiveert zijn trainers om trainerscursussen en clinics te volgen

•

Ondersteunt zijn trainers op alle mogelijke manieren

•

Rapporteert aan de TVJO

VISIETRAINERS
•

Bewaken de opleidingsvisie inzake speelwijze bij bovenbouw IP

•

Staan mee op het trainingsveld volgens de weekplanning

•

Grijpen in waar nodig

•

Rapporteren aan hoofd Play Development

•

Quoteren spelers uit talentengroep tijdens wedstrijden/trainingen op basis waarvan
het uitgebreid rapport wordt gemaakt

PLAYER DEVELOPMENT / TALENTENGROEP / POSTFORMATIE (Serge Flumens)
De talentengroep en postformatie kunnen, maar moeten niet overlappen qua spelers. De
talentengroep start reeds vanaf de U14 en kan later nog jonger starten. Er is geen restrictie
qua aantal spelers per geboortejaar. Het doel is wel hetzelfde: we willen onze talenten beter
maken op technisch, fysisch, tactisch & mentaal vlak.
Hiervoor is er sinds 2019-2020 een team samengesteld die de trainers bijstaan: visietrainers,
en komen er specifieke trainingen bij, zoals de fysieke trainingen opgesteld door Kwame Duwe
en opgevolgd door Stefan Delalieux.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talenten beter maken op technisch, fysisch, tactisch & mentaal vlak
Maakt samen met de trainers de teamsheets aan
Stelt de Talentengroep samen
Kijkt hoe de spelers individueel beter gemaakt kunnen worden
Overlegt met de verschillende trainers/coördinatoren
Werkt samen met Club Brugge op vlak van de te delen Know how.
Er wordt nauw samengewerkt met postformatie
Uitgebreide rapportering van de individuele talenten
Rapporteert binnen de sportieve cel
Gesprekken aanknopen met speler & ouders ➔ er wordt een project gecreëerd rond de
speler

Deelnemers aan de talentengroep vergadering
Serge Flumens
Philip Van Dooren
Patrick Lockefeer
Micky Wuyts
Eric Van Den Eynde
Thomas Premereur
Stefan Delalieux
Jurgen Van De Velde

Hoofd Player Development
Directeur Jeugd & sportief manager
TVJO
Postformatie & Visietrainer U16-U19 IP
Visietrainer U14-U15 IP
Hoofd scouting
Coördinatie fysieke trainingen
Trainer nationale Reserven

OMBUDSMAN: Rachid Gloub
De ombudsman behartigt de potentiële problemen: intern tussen spelers, vrijwilligers, ouders,
medewerkers, extern bij incidenten met bepaalde ploegen. De ombudsman bemiddelt en zal altijd
voor de communicatie oplossing gaan. Hij rapporteert binnen de sportieve cel.

SCOUTING: Thomas Premereur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grondige kennis eigen ploegen Club NXT en CP
Scouting (minstens 3 opdrachten/week)
Beheer coverage reports (België)
Samenstelling agenda + aanduiden scouts
Overleg interne scouting
Controle onkostennota’s
Organisatie testspelers
Contacten ouders, makelaars
Huisbezoeken + opmaak presentaties
Geven van wekelijkse training (Diegem Sport, City Pirates en Pamel) aan interne spelers
die wonen in regio Brussel/Antwerpen/OVL/Vlaams Brabant
Coach talentgroepen CP u8 tot u15
Aansluiting van gescoute spelers
Organisatie workshop scouting (jaarlijks)

TRANSFERCOMITE
Het tranfsercomité staat niet op het jeugdorganigram aangezien het onder de leiding van sportief
manager Philip Van Dooren staat, en het dus bij de eerste ploeg hoort. Echter, het transfercomité
bestaat uit Philip Van Dooren, Michiel De Visschere, Serge Flumens, Micky Wuyts & Yves Kabwe. De
aanwezigheid van hoofd player development & hoofd postformatie (respectievelijke Serge & Micky)
toont duidelijk aan dat het City Pirates menens is op vlak van doorstroming.
Wanneer de A-kern wordt geëvalueerd, kunnen Serge & Micky telkens aangeven waar bepaalde
jeugdspelers klaar zijn om de posities in te nemen. Door de korte communicatielijnen zal er meer intern
dan extern worden gekeken.

