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Meningen bij
bestaande
voetbalclubs
verdeeld
HASSELT – Uit een
anonieme rondvraag bij de
jeugdafdelingen van
verschillende Limburgse
voetbalclubs blijkt dat de
houding tegenover
voetbalscholen verdeeld is.
“We raden onze clubleden
niet aan elders te gaan bij
trainen. Wij organiseren op
geregelde tijdstippen zelf
techniektrainingen waaraan
ze kunnen deelnemen. Die
zijn ook afgesteld op de
ploegtrainingen”, klinkt het.
Een andere jeugdverantwoordelijke zegt: ”We kunnen
het niemand verbieden, maar het
spreekt wel voor zich dat onze
club op de eerste plaats komt.
Als de privélessen samenvallen
met de clubtrainingen, gaan we
er wel van uit dat ze voor ons
kiezen.”
Anderzijds zijn er ook
jeugdclubs die het als een surplus
zien. “Als onze jeugdspelers zich
persoonlijk willen verbeteren,
dan plukken wij daar als club
toch de vruchten van, niet?”
Bij de Koninklijke Belgische
voetbalbond (KBVB) wil
niemand reageren. “Wij spreken
alleen over de clubs die bij ons
zijn aangesloten. Die
voetbalscholen zijn privé
initiatieven, in ons land is
iedereen vrij om zulke dingen te
organiseren”, klinkt het.
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Zolang deze bijkomende trainingen aanvullend zijn, en niet
strijdig zijn of samenvallen met de trainingen, wedstrijden of
tornooien georganiseerd door de club, maken wij hiertegen
geen bezwaar.
Voetbal is een ploegsport, waar ook aandacht is voor de
individuele ontwikkeling van een speler. Daarom dat onze
jeugdopleiding er voor kiest om iedere jeugdcategorie samen te
laten trainen.
Trainingen dienen niet alleen om conditie te kweken of
techniek aan te leren. Op training worden ook automatismen
met de medespelers gekweekt en de trainingen zijn een
voorbereiding voor de wedstrijd in het weekend. Het is
bijgevolg evident dat clubspelers die trainingen missen omdat
ze elders bijtrainen, minder aan bod riskeren te komen tijdens
de wedstrijden van de eigen ploeg.
Bovendien biedt onze jeugdopleiding ook techniektraining,
looptraining en keeperstraining aan op geregelde tijdstippen of
vanaf een bepaalde leeftijdscategorie.
Heb je vragen hieromtrent, neem gerust contact op met de
jeugdcoördinatoren.

Het bestuur.

