INFO NIEUWE SPELERS AC TERVANT 2017-2018
Algemeen :
De visie van AC Tervant komt overeen met deze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Namelijk Fun and Formation: spelend leren door middel van wedstrijdvormen.
Voetbalopleiding in 4 dimensies : Techniek – Tactiek – Fysiek – Mentaal. Sportiviteit is ook heel
belangrijk. Voor deze aspecten zorgen de trainers tijdens hun trainingen en wedstrijden. En dit
onder toezicht van de jeugdcoördinatoren en de jeugdverantwoordelijke.
De kinderen mogen 2 weken vrijblijvend meetrainen voor ze lid worden. Bij betaling op de
inschrijvingsdagen in mei bedraagt de ledenbijdrage 200€ voor het 1ste kind, 185€ voor het 2de kind
en 170€ voor het 3de kind. Na deze dagen zal de ledenbijdrage respectievelijk 220€, 205€ en 190€
bedragen. Elk spelend lid krijgt een bal, trainingspak, wedstrijdbroek en -kousen.
Voor U5, welke enkel éénmaal per week trainen (+geen competitie spelen), bedraagt het lidgeld
100€: zij krijgen hiervoor een bal en een trainingspak.
Om wedstrijden te spelen moet men een officiële aansluiting tekenen bij de KBVB. Bij de aansluiting
op AC Tervant voor spelers tot 18 jaar moet de PIN-code van de identiteitskaart van één van de
ouders ingegeven worden. Spelers vanaf 18 jaar gebruiken hun eigen PIN-code.Vanaf het moment
van aansluiten is het clublid ook verzekerd.
De club heeft tevens een aparte verzekering voor spelers die nog niet zijn aangesloten bij de KBVB.
Alle kinderen krijgen de kans om te spelen. Bij de jeugd spelen de kinderen ongeveer evenveel en
krijgen ze de kans om verschillende spelposities uit te proberen .
Elk lid en ouder dient zich te houden aan het intern reglement.

Uitrusting : Tip!!!: Merk op een duidelijke wijze al je uitrusting
- Trainingskledij: Hierin is iedereen vrij. Houd wel rekening met de weersomstandigheden.
- Voetbalschoenen: De jeugd tot en met U11 is verplicht te spelen met vaste noppen.
- Beenbeschermers: Zijn altijd verplicht, zowel op de trainingen als bij wedstrijden.
- Wedstrijdtenue: Bij de start van het seizoen krijgen de spelers een truitje in bruikleen voor het ganse
seizoen. Dit is terug te geven aan het einde van het seizoen. De spelers tot en met U9 komen steeds
in wedstrijdtenue naar de wedstrijden.
- Trainingspak: Dient als uitgangstenue en moet vóór en na elke wedstrijd gedragen worden.
- Bal: Moet bij elke training en wedstrijd meegebracht worden. Zorg er steeds voor dat uw bal goed
onderhouden is. Bij verlies of beschadiging moet de speler zelf zorgen voor een andere bal. Spelers
tot en met U9 spelen met een bal nummer 3, tot en met U15 met een 4, en vanaf U17 met een 5.
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Wedstrijden :
- U6: 2 tegen 2 met 4 ploegjes tegelijk, telkens 2x3minuten, doorschuiven
- U7 tm U9: 5 tegen 5, 4x15minuten
- U10 tm U13: 8 tegen 8, 4x15minuten
- U15 & U17: 11 tegen 11, 4x20minuten.
-U21: 11 tegen 11, 2x45minuten.

Trainingen :
- Er wordt minimum 2x/week getraind gedurende 75 minuten.
- U6 tm U9: Van november tm maart is er een buitentraining en een sporthaltraining van 60’ voorzien.
- U10 tm U15: 2 trainingen op AC.
- Trainingsuren worden tijdens de maand juli meegedeeld en indien nodig later aangepast.
- Keeperstrainingen: Er is 1x/week een keeperstraining.

Douchen :
- U6 tm U9: Douchen is na de training niet en na de wedstrijd wel verplicht.
- Vanaf U10: Douchen is altijd verplicht.

Stiptheid:
- U6 tm U13: Bij de trainingen moet je uiterlijk 10’ voor aanvang op het veld aanwezig zijn. Voor
wedstrijden krijgen de spelers een uitnodiging met het uur en de plaats van samenkomst.
- Vanaf U15: Bij trainingen 15’ voor aanvang in de kleedkamer. Voor wedstrijden wordt er een tijdstip
meegedeeld door de trainer.
- Sancties voor het niet verwittigen en afwezig zijn staan vermeld in het intern reglement.

Ploegen :
- De ploegen worden door de jeugdcoördinator, in samenspraak met de trainers, ingedeeld.
- De speler speelt in de categorie waar zij/hij zoveel jaar wordt:
U6 = 5 jaar, U7 = 6 jaar, U8 = 7 jaar, U9 = 8 jaar, U10 = 9 jaar, U11 = 10 jaar, U12 = 11 jaar,
U13 = 12 jaar, U15 = 13+14 jaar, U17 = 15+16 jaar, U21 = 17+18+19+20 jaar
- Uitzonderingen omwille van een medisch attest is steeds mogelijk.

Uitgestelde trainingen en wedstrijden :
- Door bepaalde omstandigheden kunnen trainingen en wedstrijden afgelast/uitgesteld worden.
- De spelers zullen hiervan steeds verwittigd worden via mail of SMS.
- Nuttige informatie betreft afgelastingen van wedstrijden kan je ook vinden via:
http://www.belgianfootball.be/of www.actervant.be of de BBF-app

Aankoop sportmateriaal :
Voor elke aankoopschijf van 25€ voor sportmaterialen gebruikt bij het voetballen betaalt de club
2,50€ terug indien u een factuur kan voorleggen op naam van:
AC Tervant, Veldstraat 38, 3583 Paal

Voor verdere informatie:
-Jeugdverantwoordelijke: Ivo Geutjens – ivo.geutjens@edpnet.be – 0485/547946
-Sportief Coördinator Onderbouw U5 tm U9: Luc Poels – poels.luc@gmail.com – 0489/43 81 76
-Sportief Coördinator Bovenbouw U10 tm U21: Davy Geerinckx – davygeerinckx@hotmail.com 0497/52 05 85
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