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1 Wat moet ik doen om volgend voetbalseizoen
mijn dochter/zoon terug in te schrijven?
Indien uw dochter of zoon reeds ingeschreven was bij een jeugdploeg van ERCH tijdens het seizoen
2018-2019, hoeft u niets te doen.
Zolang u of uw dochter/zoon niet heeft aangegeven te willen stoppen met voetballen of de club
wenst te verlaten, blijft u lid van onze club en wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

2 Blijven de ploegen behouden zoals ze nu zijn?
Voor de opstart van het nieuwe seizoen proberen we de ploegen niet te mixen, en te behouden
zoals ze zijn.
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Echter, er zijn enkele wijzigingen waarmee we als club rekening mee moeten houden, en die zijn
voornamelijk van toepassing indien het spelformaat wijzigt (...,van 5v5 naar 8v8, van 8v8 naar
11v11). (zie hieronder)
Tevens zullen we samen met de sportieve cel en de coördinatoren erop toezien dat de spelers op
hun (correcte) niveau spelen, en naar de toekomst toe kijken waar er doorschuivingen mogelijk of
nodig zijn.
Tegen eind september is het de bedoeling dat alle jeugdploegen zullen ingedeeld worden, dit
samen in overleg met trainers, coordinatoren en sportieve cel.

3 Hoeveel jeugdploegen heeft ERCH?
Voorlopig staat de teller op 272 jeugdspelers, verdeeld over 19 jeugdploegen
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Wie worden de trainers volgend seizoen?
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U6:
U7:
U8:
U9:
U10:
U11:
U12:
U13:
U15:
U17:
U21:

Sandra Vandebroek
Kim Bultinck
Niel Taymans & Pol Pieters
Jenthe Smets
Xavier Herman & Wannes Stakenbor
Yente Taymans
Benoit Dubois & John Sikumoya
Elias Vanbaelen & Basile Boline
Bjarne Vandervoort, Vincent Van Zuylen & Younes El Ouilinti
Maarten Coorevits
Pascal Verhoest

Wanneer herbeginnen de voetbaltrainingen?





P2:
P3:
U21:
Andere jeugdploegen:

vrijdag 19 juli’19
dinsdag 23 juli’19
maandag 5 augustus’19
vanaf maandag 19 augustus’19, tenzij trainer anders beslist

(Meer concrete informatie volgt nog)

6 Wanneer zullen de voetbaltrainingen
plaatsvinden?
We zijn nog volop bezig om de voetbaltrainingen in te plannen rekening houdend:



De beschikbaarheid van de trainers
De beschikbaarheid van de velden
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U zal wel beseffen dat dit een heel puzzelwerk met zich meebrengt.
Het doel is om de ploegen van gelijke leeftijdscategorieën zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip te
laten trainen, dit om meer samenhorigheid tussen de spelers te creeëren en de communicatie
tussen de ploegen en trainers te verbeteren.

7 Is er nog aparte keepertraining?
Binnen de sportieve cel is dit een overduidelijk antwoord: ja!
Binnen een training samen met de spelersploeg, wordt voornamelijk gewerkt op looplijnen, balbezit
en techniek.
Keeperstraining is een apart onderdeel binnen de voetbaltraining, en krijgt een individuele
ondersteuning via een gedediceerde keeperstrainer. Hij werkt vaak alleen met de keepers
gedurende één uur en traint op het verwerken van ballen, de sprongkracht, de techniek, verwerken
van voorzetten, 1v1 etc.... kortom alles wat een keeper moet kunnen om een topper te worden
De keepers zullen worden opgedeeld in 2 ploegen: van U8 tem U10, en van U11 tem U15.
De doelmannen worden verplicht om 2 maal per maand deel te nemen aan de keepertraining, ter
compensatie mag zij/hij de training van dezelfde week overslaan bij zijn ploeg.

8 Welke spelformaat behoort tot welke categorie?
Dit hangt af van de leeftijdscategorie.
Voorbeeld: de U6 is de categorie voor alle spelers die bij aanvang van het voetbalseizoen tot 1
januari geen 6 jaar zijn of worden:
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Tot welke leeftijd mag mijn dochter samen met
de jongens voetballen?

Tot en met de categorie U15 mogen de meisjes samen spelen met de jongens.
Meisjes zijn speelgerechtigd:





In de eigen leeftijdscategorie (tot en met U18 bij U17)
1 jaar onder de eigen leeftijdscategorie
Meisjes U14 en U15 mogen spelen bij U13
Meisjes U16 en U17 mogen spelen bij U15

10 Wat met aanvraag voor nieuwe aansluitingen?
Alle nieuwe aanvragen gebeuren ENKEL via de officiële weg van onze website:
http://www.erchoeilaart.be/aansluiten-bij-erch/
Afhankelijk van de bezetting van de jeugdploeg, kunnen wij u de toelating tot inschrijving
onmiddellijk bezorgen (via email), of komt de speler op een wachtlijst.
Uiteraard proberen we als club zoveel mogelijk aanvragen goed te keuren en spelers binnen ons
club te laten voetballen, maar in bepaalde gevallen zitten enkele categorieën overvol.
Spelers binnenhalen om lidgeld te ontvangen, en weinig speelminuten garanderen,
behoort niet tot de waarden van onze club.

11 Mijn dochter/zoon wenst volgend seizoen niet
meer te voetballen, wat moet ik doen?
In eerste instantie hopen we dat uw dochter/zoon en uzelf als ouder een mooie tijd heeft beleefd
bij ERCH.
Gaan onze wegen toch uit elkaar, laat het dan aub zo snel mogelijk weten via het emailadres
jeugd@erchoeilaart.be
Dit laat ons toe om het spelersaantal per jeugdploeg in kaart te brengen , en spelers die op
wachtlijsten staan tijdig in te schrijven, zodat deze vanaf de eerste match in de competitie kunnen
deelnemen.
Voor jullie een kleine moeite, maar voor ons als club maakt dit een groot verschil. Bedankt voor
jullie medewerking.

12 Zijn er nog openstaande vacatures voor
jeugdtrainers?
We zijn zeer tevreden dat we al voor 90% onze trainers hebben kunnen invullen voor aanvang van
het seizoen. We zijn onze trainers zeer dankbaar voor hun engagement naar volgend seizoen toe.
Wil je ons trainersteam versterken, dan hebben we nog een plaatstje vrij voor U9 en voor U11.
Stuur aub uw aanvraag door naar email: jeugd.sport@erchoeilaart.be
Bent u geïnteresseerd om een helpende hand te reiken aan onze keepertrainer Wim Moortman,
stuur dan uw kandidatuur eveneens door naar bovenstaand mailadres.
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13 Ik wil graag ploegafgevaardigde worden, kan
dat?
Tuurlijk! Hoe meer ondersteuning, hoe liever we het hebben.
Als taak heeft de ploegafgevaardigde de belangrijkste taak, om administratieve ondersteuning te
geven aan de trainer voor, tijdens en na de wedstrijd (zoals verzorgen van de uitrusting,
wedstrijdformulieren invullen, opvang bezoekende ploeg,...).
Heeft u interesse in het uitvoeren van deze taak bij een specifieke ploeg, neem dan contact op met
desbetreffende trainer.
Misschien is er reeds een ploegafgevaardigde aanwezig, maar een back -up komt steeds van pas.
Als jeugdcel laten we de trainer vrij zijn afgevaardigde zelf te kiezen.

14 Zijn er niveau’s binnen de voetbalwereld?
De jeugdcompetitie is onderverdeeld in een aantal verschillende niveaus.
Voetbal Vlaanderen organiseert de GEW (gewestelijke), P (provinciale) en IP (interprovinciale)
jeugdcompetities. Binnen deze competitie kan men steeds inschrijven op 3 verschillende
niveaucodes (1= beginner,2 = gemiddeld niveau, 3 = boven gemiddeld niveau).
ERCH speelt op gewestelijk - of in de volksmond “regionaal” - niveau, en heeft reeds aan de
voetbalbond de niveaucodes (1-2-3) moeten doorgeven van de verschillende jeugdploegen.
Laat ons heel duidelijk zijn: voor ons als club heeft het geen belang of de speler of ploeg niveau 12 of 3 zal spelen. Het voornaamste is vooral dat elke speler een sportief jaar tegemoet gaan, met
veel plezier op de agenda.
Indelen in verschillende niveaucodes geeft elke speler de kans om elk op zijn/haar niveau te
voetballen.

15 Mag mijn dochter/zoon naar een een
verjaardagsfeestje of andere activiteit als het
wedstrijd is?
Uiteraard zijn we als club er ons heel goed van bewust dat er naast voetbal ook nog andere
activiteiten zijn, maar....
.... voetbal is een teamsport. Als er een paar schakels niet meedraaien, kan je het als ploeg wel
vergeten.
Van onze trainers en afgevaardigden krijgen we een heel jaar het engagement om jullie
dochter/zoon te ondersteunen. Daarom vragen we van de spelers en hun ouders hun engagement
om maximaal deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
Indien u toch niet kan deelnemen, vragen we u tijdig (zeker minimaal 1 week op voorhand) de
trainer te verwittigen, zodat er voor hem voldoende tijd rest om andere spelers op te roepen,
opdat de ploeg als nog kan spelen.
Geef toe, er is geen grotere frustratie voor de spelers dan dat er geen match is omdat er te weinig
spelers zijn.... forfait willen we ten alle tijde vermijden, aangezien dit de club geld kost.
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16 Moeten we komen eten naar het Steakfestijn
en/of Mosselfestijn?
Van vele ouders krijgen we de opmerking: “naar zo’n eetfestijn gaan we niet, want het is toch
allemaal voor de eerste ploeg”
Niets is minder waar! Inderdaad een eerste ploeg heeft bepaalde financiële middelen nodig.
Maar aangezien er geen aparte boekhouding is voor de eerste ploegen en de jeugdwerking, heeft
de jeugd ook alle belang bij een gezonde financiële situatie.
Wij, als jeugdcel, zien erop toe (en daarvoor krijgen we de volledige steun van het hoofdbestuur),
dat ook de jeugdploegen de nodige middelen krijgen om onze spelers een fijne tijd te geven binnen
de club (denk aan Sinterklaasgeschenk voor alle jeugdspelers van U6 tot U21) en hun
voetbaltraining optimaal te laten verlopen.
Een gezonde levende club in combinatie met een goed draaiende eerste ploeg trekt ook de
noodzakelijke sponsors aan.
Voor het steakfestijn krijgt elke speler eetwaardebonnen ter waarde van 10 €, gebruik deze en
steun de club, het komt uw dochter/zoon ten goede.

17 Zal het lidgeld verhoogd worden?
Ja, maar voor wat hoort wat. Elke speler krijgt bijkomend t.o.v. de vorige jaren een 2de paar
kousen en een wedstrijdbroekje.
Desondanks dat de kosten stijgen, zullen we er alles aandoen om de stijging van het lidgeld te
beperken. Het exacte bedrag van het lidgeld wordt één dezer dagen per mail bekend gemaakt

18 Is er een jeugdwerking binnen ERCH?
Na de oproep op 13 februari ’19 heeft er zich een team aangeboden om de jeugdcel op te starten.
Lees er alles over op onze website: http://www.erchoeilaart.be/de-erch-jeugdwerking-wordt-dereferentie/
Heb je zin om deel uit te maken van dit team, wees welkom en stuur een mailtje naar
jeugd@erchoeilaart.be

19 Wie te contacteren binnen ERCH?
Er bestaan verschillende emailadressen zodat u via een simpele weg de juiste mensen kan
contacteren:








bestuur@erchoeilaart.be: dit zijn de personen die in het hoofdbestuur actief zijn. U kan op
dit adres terecht met algemene vragen, opmerkingen of suggesties.
jeugd@erchoeilaart.be: dit is het algemene adres van de ERCH jeugdwerking. Hierbij kunt
u terecht voor algemene (niet-sportieve) vragen die betrekking hebben op onze
jeugdwerking. Momenteel wordt uw mail behandeld door Christophe Stordeur en/of
Vinciane Pieters
jeugd.sport@erchoeilaart.be: de sportieve jeugdcel: Frank Taymans, John Sikumoya,
Benoit Dubois, Kevin Van Crombrugge, Sandra Vandebroek, David Vernaille, Serge
Muyldermans, Christophe Stordeur,, en Vinciane Pieters. Op dit adres kunt u allerlei
vragen, opmerkingen of suggesties sturen die betrekking hebben op het sportieve aspect
vanonze jeugdopleidng (ploegindeling, trainers, enz...)
trainers@erchoeilaart.be: distributielijst met alle trainers binnen de club van U6 tem P2
afgevaardigden@erchoeilaart.be: distributielijst mmet alle ploegafgevaardigden van de club
van U6 tem P2
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U bent vrij om een mail te sturen naar één van de bovenstaande emailadressen, doch vragen wij u
de mail gericht te sturen.
U kunt er op rekenen dat elke mail in discretie zal behandeld wordesn.
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