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0.1 ALGEMENE COÖRDINATEN

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.1.1 Algemeen Verantwoordelijke

KLL

Raf Bormans

0476/44.16.73

raf.bormans@lyralierse.be

0.1.2 Algemeen Directeur Jeugd

Roger Smets

0477/49.75.22

roger.smets@lyralierse.be

0.1.3 Hoofd Opleidingen (TVJO)

Kurt Teugels

0474/94.08.02

kurt.teugels@lyralierse.be

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.2 MANAGEMENTTEAM JO / JEUGDVERANTWOORDELIJKEN

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.2.1 Algemeen Directeur Jeugdopleiding

Wie? In club? Ervaring in functie? Gerelateerde diploma’s?

Roger Smets 3 10+ TVJO Elite
Uefa A

Talentscout

De Algemeen Directeur Jeugdopleiding  is mede de spil van de dagelijkse werking. 
Hij is tevens verantwoordelijk voor o.a. spelersraad, oudercomité, afgevaardigden en aansluitingen. 

(Aansluitingen gebeuren samen met de jeugdsecretaris)

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.2 MANAGEMENTTEAM JO / JEUGDVERANTWOORDELIJKEN

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.2.2 Hoofd Opleidingen (TVJO)

Wie? In club? Ervaring in functie? Gerelateerde diploma’s?

Kurt Teugels 5 5 TVJO Niveau 2
Uefa A

Talentscout
Mental Coach

Mentor
Leerkracht Lager Onderwijs

Het ‘Hoofd Opleidingen’ bepaalt het sportief beleid van de jeugdopleiding. Hij is dan ook eindverantwoordelijke 
aangaande alles wat het sportieve aanbelangt.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.2 MANAGEMENTTEAM JO / JEUGDVERANTWOORDELIJKEN

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.2.3 Verantwoordelijke Doorstroming (Technisch Coördinator)

Wie? In club? Ervaring in functie? Gerelateerde diploma’s?

Eric Van Meir 2 2

+ 300 caps 1ste klasse 
+ 34 A-caps

+ 3 WK’s
+ 10 trainer Profvoetbal

+ 3 jaar U18 – U19 Nationale Ploeg
+ Analist Play Sports 

Uefa PRO License

We kiezen binnen onze werking bewust niet voor één technisch coördinator maar splitsen deze functie in twee verantwoordelijkheden.
De ‘Verantwoordelijke Doorstroming’ richt zich vooral op de spelers vanaf U16 i.f.v. doorstroming naar Beloften en A-kern. (= Doorstroming)

De ‘Verantwoordelijke Visie en Ontwikkeling’, Jan Meekels, is enerzijds samen met het Hoofd Opleidingen medeverantwoordelijk voor het bewaken 
en monitoren van het opleidingsplan (= Visie) en anderzijds verantwoordelijk voor de interne en externe scouting JO (= Ontwikkeling).

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.2 MANAGEMENTTEAM JO / JEUGDVERANTWOORDELIJKEN

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.2.4 Verantwoordelijke Visie en Ontwikkeling (Hoofd Scouting JO)

Wie? In club? Ervaring in functie? Diploma’s?

Jan Meekels 4 3 Uefa B
International Masterclass for Academy Management 

(IMCAM)
Leerkracht Secundair Onderwijs

We kiezen binnen onze werking bewust niet voor één technisch coördinator maar splitsen deze functie in twee verantwoordelijkheden.

De ‘Verantwoordelijke Visie en Ontwikkeling’ is enerzijds samen met het Hoofd Opleidingen medeverantwoordelijk voor het bewaken monitoren 
van het opleidingsplan (= Visie) en anderzijds verantwoordelijk voor de interne en externe scouting JO (= Ontwikkeling).

De ‘Verantwoordelijke Doorstroming’ richt zich vooral op de spelers vanaf U16 i.f.v. doorstroming naar Beloften en A-kern. (= Doorstroming)

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be


INFOBROCHURE JEUGD / 0. IDENTITEITSKAART CLUB

8

0.2 MANAGEMENTTEAM JO / JEUGDVERANTWOORDELIJKEN

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.2.5 Secretaris Jeugdopleiding

Wie? In club? Ervaring in functie? Gerelateerde diploma’s?

Sven Heremans 3 10+ Geen

De Secretaris JO is verantwoordelijk voor o.a. wedstrijden, tornooien en aansluitingen. 
Hij regelt ook de scheidsrechters voor alle jeugdwedstrijden op de club.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.1 Trainers voor 2/2 – 3/3 – 5/5

Wie? In club? Ervaring Diploma’s?

Gert Guttig U9 P 3 3 Initiator C
Multiskill For Foot

Stein Stuyck U9 P 1 1 Initiator C
Leerkracht Lager Onderwijs

Christof Gobien U9 P 1 6 Initiator C
Kinesist

Martijn Vereenooghe U9 P 3 3 Initiator C

Peter Boodts U8 P 1 9 Initiator C

Bij U9 hebben we 4 trainers die een provinciale ploeg trainen aangezien we de twee provinciale ploegen 
van ASV Geel overnemen via het samenwerkingsverband. 

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.1 Trainers voor 2/2 – 3/3 – 5/5 (aanvulling andere trainers)

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Vicky Valckx U5 / U7 5 5 Geen

Peter Laenen U5 / U7 2 3 Multiskill For Foor
Initiator C in opleiding

Ashley Van Laer U5 / U7 1 2 Multiskill For Foot

Tibo Van De Berck U5 / U7 1 1 Initiator C in opleiding

David Van Peteghem U8 P 2 4 Leerkracht LO

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.2 Trainers voor 8/8

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Jurgen Van Vlasselaer U13 IP 2 10+ Getuigschrift B

Davy Peirsman U12 IP 3 10+ Uefa B
Multiskillz For Foot

Kurt Ory U12 IP 5 5 Uefa B

Ivan Osier U11 IP 1 7 Uefa B

Mark Adriaensen U10 IP 3 10+ Uefa B
Talentscout

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be


INFOBROCHURE JEUGD / 0. IDENTITEITSKAART CLUB

12

0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.2 Trainers voor 8/8 (aanvulling andere trainers)

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Patrick Mampaey U13 5 10+ Initiator C

Mohamed Aftat 4 6 Initiator C

Yahia Fakri 1 2 Initiator C in opleiding

Adil Beni Touzin U11 3 10+ Uefa B

Dave Van Extergem U10 3 5 Initiator C

Joris Vandenrydt U11/10 G 1 3 Initiator C

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be


INFOBROCHURE JEUGD / 0. IDENTITEITSKAART CLUB

13

0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.3 Trainers voor 11/11 (U14 tot U17)

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Joeri Vandermieren U14 IP 3 10+ Uefa B
Talentscout

Wouter Vandermieren U15 IP 2 5 Getuigschrift B
Talentscout

Bert Wets U16 IP 1 10+ Elite Youth A

Tim Stuyck U17 IP 2 10+ Elite Youth A

Carl Meynants U15/14 G 6 10+ Uefa B

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.2 Trainers voor 11/11 (aanvulling andere trainers)

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Serge Van Neylen U19 IP 2 10+ Initiator C

Adil Beni Touzin U17/16 G 3 10+ Uefa B

Dirk De Boeck U15/14 G 1 10+ Getuigschrift B

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.4 Trainers voor Postformatie

Opmerking: Binnen onze beleidsvisie wordt de Postformatie weldoordacht anders ingevuld. (zie 1.1.1c4)

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Kurt Teugels Postformatie 5 10+ TVJO Niveau 2
Uefa A

Talentscout
Mental Coach

Mentor
Leerkracht Lager Onderwijs

Eric Van Meir Postformatie 2 10+ Uefa Pro

Jan Meekels Postformatie 4 10+ Uefa B
IMCAM

Leerkracht Secundair Onderwijs

Kurt Ory Beloften 5 5 Uefa B

Kurt Teugels = Eindverantwoordelijke Postformatie
Eric Van Meir = Medeverantwoordelijke Postformatie luik Doorstroming

Jan Meekels = Medeverantwoordelijke Postformatie luik Visie en Ontwikkeling

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.5 Keeperstrainers

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Martin Looijen U10 – U17 5 5 Getuigschrift B
Keeper Niveau 2

Jordy Mottart U10 – U17 1 4 Uefa B
Keeper Niveau 1

Taentscout

Huidige keeper met leeftijd U19 zit als derde doelman bij de A-kern.

Martin Looijen doet waar mogelijk ook videoanalyse van de keepers.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.3 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.3.6 Individuele trainers

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Adil Beni Touzin 3 10+ Uefa B

Ronny Provo 1 10+ Getuigschrift B
Talentscout

Kristel Vrolix 2 2 Mental Coach
Leerkracht Lager Onderwijs

Banaba Zorg
Kindercoach

Gert Guttig 3 3 Initiator C
Multiskillz For Foot

Adil Beni Touzin = Trainer Techniek zaal U9 – U11
Ronny Provo = Physical Coach (bij Postformatie) + Videoanalyse

Kristel Vrolix = Mental Coach

Gert Guttig = Trainer Multiskillz For Foot zaal U9 – U11

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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0.2 TRAINERS JO

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

0.2.6 Individuele trainers (aanvulling andere trainers)

Wie? In club? Ervaring? Diploma’s?

Peter Torfs 2 6 Geen

Davy Peirsman 3 10+ Uefa B
Multiskillz For Foot

Peter Torfs = Trainer Techniek zaal U9 – U11

Davy Peirsman = Trainer Multiskillz For Foot zaal U12

Hierbij komen ook nog de andere ploegtrainers U8, U9, U10, U11 en U13 die tijdens de circuittraining 
ook meer individugericht werken dan tijdens een ploegtraining.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.1 STRATEGISCH PLAN VAN DE CLUB

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.1.1 Missie / Visie van de club

a) Algemene missie / visie van de club

MISSIE

K. Lyra-Lierse staat voor “grassroots” voetbal. 

K. Lyra-Lierse wil een gezond ambitieuze en gezellige voetbalclub zijn die haar supporters nationaal voetbal 
dicht bij de mensen aanbiedt. Daarbij bouwt de club op een bloeiende en kwaliteitsvolle IP-jeugdwerking en 

een zeer sterke lokale maatschappelijke verankering.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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1.1 STRATEGISCH PLAN VAN DE CLUB

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.1.1 Missie / Visie van de club

a) Algemene missie / visie van de club

VISIE

K. Lyra-Lierse wil op basis van volgende visie invulling geven aan haar missie. Deze 5 punten vormen de leidraad en toetsstenen bij alle beslissingen 
binnen de club:

1) K. Lyra-Lierse staat voor financiële gezondheid en wil een zelfbedruipende club zijn, onafhankelijk van individuen.

2) K. Lyra-Lierse voert een stabiel en ambitieus sportief beleid met een langetermijnvisie gebouwd op sterke (open) jeugdwerking met een 
performante strategie om een maximaal aantal zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal

3) K. Lyra-Lierse is een familieclub met veel fanbeleving, met respect voor de (dubbele) clubtraditie.

4) K. Lyra-Lierse bouwt op een zeer sterke lokale verankering, zowel op sportief vlak als op extra-sportief vlak. De club zet in op de bouw van 
een sterk lokaal business netwerk en de stapsgewijze uitbouw van een brede community-werking (Homeless team, meisjesvoetbal, 
G-voetbal, straathoekwerking, …).

5) K. Lyra-Lierse wil als club met Lierse roots sinds 1909 zo snel mogelijk in Lier voetballen met haar jeugdploegen en eerste ploeg.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.1 STRATEGISCH PLAN VAN DE CLUB

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.1.1 Missie / Visie van de club

b) Identiteit en waarden van de club

K. Lyra-Lierse is een voetbalclub met een uniek DNA.  De club is gebouwd op meer dan 110 jaar voetbalgeschiedenis in Lier, en heeft zich in 2018 
heruitgevonden via een verregaande samenwerking tussen enerzijds traditieclub K. Lyra TSV, en anderzijds de jeugdwerking en supportersfederatie 

(PSC) van het ter ziele gegane K. Lierse SK. 

Deze actoren hebben elkaar gevonden in het gemeenschappelijk toekomstproject K. Lyra-Lierse op basis van inhoud, op basis van gemeenschappelijke 
waarden en normen en op basis van een gedeeld verlangen naar hetzelfde ideale toekomstbeeld: K. Lyra-Lierse staat voor “grassroots” voetbal.

Grassroots zijn de wortels van het voetbal, de basis. Grassroots voetbal betekent voetbal gebouwd op een jeugdwerking, voetbal voor iedereen, met 
zo weinig mogelijk drempels. Op die manier heeft voetbal ook een enorme maatschappelijke impact. Het gaat over mensen samen brengen, beleving, 

sociaal engagement, integratie, …

Binnen K. Lyra-Lierse zijn de exponenten van deze grassroots missie de uitwerking van een uitgebreide supportersparticipatie binnen de club, de grote 
inzet op de eigen jeugdwerking en de uitgebreide lokale community werking! 

K. Lyra-Lierse DNA

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.1 STRATEGISCH PLAN VAN DE CLUB

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.1.1 Missie / Visie van de club

b) Identiteit en waarden van de club

Concreet, het DNA van K. Lyra-Lierse:

- Wij volgen niet, wij worden gevolgd! 
Wij geloven sterk in onszelf, in onze stabiele langetermijnvisie en in de eigen kwaliteiten. Wij zetten trends, zijn innovatief.

- ’t Is Úwe voetbal!
Wij leggen ons lot niet in de handen van individuen, wij zijn een collectief, wij geven samen vorm aan onze clubtoekomst..

- Wij zijn Pallieters!
Wij “zen” van Lier, wij “zen” Pallieters. Wij zijn levensgenieters die houden van plezier en gezelligheid. Met de vrienden of met de familie, samen 

gezellig op de club. 

- Wij geven kansen!
Wij zijn een open club, en bieden kansen en opleiding aan getalenteerde én minder getalenteerde spelertjes, aan spelertjes los van hun afkomst. We 

bieden kansen aan eigen jeugdspelers om door te breken naar het eerste elftal, aan supporters om te participeren, aan de sociaal zwakkeren om 
maatschappelijk te integreren, … 

- Wij zijn fier op dé Lyra-Lierse!
Wij zijn dé Lyra-Lierse en daar zijn we fier op! Onze supporters worden mede-eigenaar van de club (uniek), wij hebben samen meer dan 220 jaar 

voetbaltraditie (uniek), wij zijn overal in Lier verankerd, via onze community werking, via onze (grootste) Business Club van Lier, via onze 
supporterscafés, via onze jeugdspelers, jeugdtrainers en supporters. En dit mag geweten zijn.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.2.1 Missie / Visie van de jeugdopleiding

MISSIE JEUGDOPLEIDING 

K. Lyra-Lierse heeft een ambitieuze, stabiele en gezellige jeugdopleiding die al haar jeugdspelers 
en jeugdouders een bloeiende en kwaliteitsvolle jeugdwerking van interprovinciaal niveau 

aanbiedt, en die bijdraagt aan een zeer sterke lokale maatschappelijke verankering.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.2.1 Missie / Visie van de jeugdopleiding

a) Functie / rol van de JO: engagementen van de JO naar spelers en ouders

VISIE JEUGDOPLEIDING

De JO van K. Lyra-Lierse wil op basis van volgende visie invulling geven aan haar missie:

1. K. Lyra-Lierse heeft de ambitie om binnen Voetbal Vlaanderen één van de betere jeugdopleidingen te ontwikkelen op Interprovinciaal niveau 
(4 sterren).

2. K. Lyra-Lierse streeft naar het voeren van een sportief jeugdbeleid met de nodige continuïteit, passend binnen de uitgestippelde missie en 
visie van de club.

3. K. Lyra-Lierse leidt spelers op die kwalitatief sterk genoeg zijn om door te stromen naar de A-kern van K. Lyra-Lierse, of als dat niet mogelijk is 
naar de A-kernen van de samenwerkende clubs.

4. K. Lyra-Lierse biedt een open jeugdopleiding aan die alle spelers constant uitdaagt om intern de motivatie te vinden om het steeds beter te 
willen doen.

5. Via de uitbouw van provinciaal voetbal op zusterclub Jong Rita Lyra-Lierse biedt K. Lyra-Lierse alle mogelijke niveaus van jeugdvoetbal aan in 
de regio rond Lier. Hierdoor kan voor alle spelers voetbal op hun eigen niveau aangeboden worden.

6. De Jeugdopleiding van K. Lyra-Lierse draagt bij aan het versterken van de lokale verankering van de club, zowel via schaalvergroting van de 
jeugdwerking als via concrete bijdragen aan de community-werking binnen de club. 

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.2.1 Missie / Visie van de jeugdopleiding

a) Functie / rol van de JO: engagementen van de JO naar spelers en ouders

VERDERE TOELICHTING

VISIE JO
1. De ambitie om binnen Voetbal Vlaanderen één van de betere jeugdopleidingen te worden op Interprovinciaal niveau is geen doel op zich maar 

wel een zekere garantie om steeds beter te willen doen. Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’ kijken we dan ook steeds kritisch naar 
onszelf en zoeken we constant binnen de mogelijkheden van de club naar opportuniteiten die kunnen leiden tot verbetering. Omwille van deze 
ambitie zullen we ook steeds creatief blijven zoeken naar oplossingen voor elementen die niet binnen onze mogelijkheden liggen omwille van 
externe factoren en actoren. 

2. Als jonge club die nu bijna drie jaar bestaat, hebben we getracht het beste van de jeugdopleidingen van K. Lierse SK en K. Lyra TSV bij elkaar te 
brengen. Vanuit deze mooie symbiose werken we gestaag verder aan de weg om het niveau van onze jeugopleiding kwalitatief steeds te 
verbeteren. Continuïteit binnen alle geledingen van onze opleiding is hierin een belangrijke factor. 

3. Dat ongeveer 70% van A-kern bestaat uit spelers die uit één van beide jeugdopleidingen komen, is iets wat ons fier maakt en vrij uniek is in 
ons voetballandschap op het niveau van 2de Nationale. De statutaire verankering van de doorstroming vanuit de jeugdopleiding naar in eerste 
fase onze B-kern en nadien onze A-kern, geeft ons vanuit de opleiding de zekerheid dat het belangrijke werk met onze jeugdspelers steeds 

zichtbaar blijft binnen de club. Verder hopen wij buiten spelers voor onze eigen A-kern ook spelers op te leiden richting de A-kernen van onze 
samenwerkende clubs, in het bijzonder voor onze zusterclub Jong Rita Lyra-Lierse. Zie verder.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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Intelligente LL

Creatieve LL

Flexibele LL

Geëngageerde LL

Collectieve LL

Gedisciplineerde LL

Respectvolle LL

Trotse LL

Durvende LL Strijdende LL Winnende LL

1

2345

8

7

6

10

9
11

1.2.1 Missie en visie van de JO

Het DNA van de jeugdspelers van K. Lyra-Lierse is geënt op het club-DNA van K. Lyra-Lierse 

LL = Lyra-Lierse jeudspeler

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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Trotse LL1

• Trots zijn om bij Lyra-Lierse te spelen
• Trots zijn om de clubkleuren te dragen ➔ rood-wit & geel-zwart 

• Trots zijn deel uit te maken van dit ‘Lierse’ project

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING
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Winnende LL2

• Met een gezonde winnaarsmentaliteit op het veld staan gedurende wedstrijden en trainingen
• Winnen (winst maken) op lange termijn primeert op direct resultaat 
• Blij zijn met een overwinning en dat ook tonen

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

Strijdende LL3

• Op elk moment de volle 100% inzet
• Nooit opgeven en nooit verslappen             
• Het voetbaltruitje moet steeds ‘nat’ zijn

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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Durvende LL4

• Durven om actie te ondernemen
• Durven om verantwoordelijkheid te nemen & leiderschap te tonen  
• Durf tonen in elk duel met de tegenstander

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

Respectvolle LL5

• Respect tonen t.o.v. scheidsrechter & tegenstander
• Respect tonen t.o.v. medespelers & staf
• Respect tonen t.o.v. vrijwilligers & materiaal 

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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Gedisciplineerde LL6

• Sportieve afspraken steeds naleven
• Organisatorische afspraken steeds naleven
• Een voorbeeld willen zijn voor iedereen

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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Collectieve LL7

• Samen zijn we sterker dan alleen
• Niemand is belangrijker dan de club zelf
• We winnen samen en we verliezen samen

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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Geëngageerde LL8

• Iedereen probeert steeds aanwezig te zijn
• Extra-sportieve activiteiten zijn ook belangrijk
• Gaan supporteren voor het eerste elftal

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING
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Flexibele LL9

• Alle posities op het veld willen spelen
• Ploegen uit de nood helpen indien nodig
• Kunnen omgaan met last-minute wijzigingen

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING
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Creatieve LL10

• Op elk moment een ‘ingeving’ kunnen hebben
• Vanuit het niets een actie opzetten
• Niets steeds hetzelfde willen of doen

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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Intelligente LL11

• Op het juiste moment de juiste keuze maken
• Eerst denken en dan pas doen
• Proberen uit te voeren wat gevraagd wordt

WAA, WAA, WAA... ZEN VAN LIER!

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.2.2 Strategie van de jeugdopleiding

c) Strategie inzake samenwerking op lokaal / regionaal niveau

Samenwerking is een zeer belangrijke pijler binnen het beleid van K. Lyra-Lierse en dit op verschillende niveaus. Binnen deze verschillende niveaus 
hebben we steeds de intentie om ons te profileren als een club met een verhaal op Interprovinciaal niveau.

1. Samenwerking op Elite niveau:

Sinds de start van het seizoen 2020 – 2021 is K. Lyra-Lierse een officieel partnership aangegaan met OUD-HEVERLEE LEUVEN. 

Momenteel worden tussen beide clubs de verdere contouren uitgetekend voor een exclusieve ‘2.0 Samenwerking’ die verder gaat 
dan de regiopartnerships die Oud-Heverlee Leuven nu reeds heeft. 

2. Samenwerking op Interprovinciaal niveau:

Sinds de start van het seizoen 2020 – 2021 is K. Lyra-Lierse een officieel partnership aangegaan met ASV Geel. 
Dit partnership biedt ons dit seizoen de opportuniteit om met enkele extra ploegen op een hoger niveau te acteren 
in competitieverband. Tussen beide clubs wordt in de loop van het seizoen verder bekeken wat ze in de toekomst 
voor elkaar kunnen blijven betekenen.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be


INFOBROCHURE JEUGD / 1. STRATEGIE & BELEID

40

1.2 STRATEGISCH PLAN VAN DE JEUGDOPLEIDING

www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

1.2.2 Strategie van de jeugdopleiding

c) Strategie inzake samenwerking op lokaal / regionaal niveau

3.    Samenwerking op Regionaal niveau:

Sinds de start van het seizoen 2020 – 2021 heeft K. Lyra-Lierse een officieel partnership met enkele regioclubs. Het is op termijn de bedoeling om bij 
enkele van deze clubs de ‘K. Lyra-Lierse filosofie’ te implementeren in hun jeugdwerking. Momenteel worden de eerste stappen gezet van 
implementatie bij zusterclub Jong Rita Lyra-Lierse.  

Clubs uit de regionale samenwerking seizoen 2020 - 2021:

Jong Rita Lyra-Lierse                                     VC Herentals                                   KFC Molenzonen-Hallaar                                   KFC Houtvenne

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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1.2.2 Strategie van de jeugdopleiding

c) Strategie inzake samenwerking op lokaal / regionaal niveau

4.    Samenwerking op Lokaal niveau:

K. Lyra-Lierse heeft verschillende samenwerkingen lopen met actoren op lokaal niveau. Binnen de jeugdopleiding zijn volgende partners van groot 
belang.

Sint-Gummaruscollege Lier

Als grootste school van Lier (zowel secundair als basisonderwijs) is het SGC een mogelijke bron van rekrutering.  Op woensdagmiddag kan de 
jeugdwerking van K. Lyra-Lierse gebruik maken van de grote sporthal waar dan de eerder individuele techniektraining en Multiskill For Foot training 
voor U9/U10/U11 plaatsvindt.

NRG Fitnesscenter Lier

Zowel de spelers A-kern, Beloften en Postformatie kunnen op aanvraag gebruik maken van de faciliteiten van het fitnesscenter NRG te Lier. De 
afspraken binnen de JO inzake gebruik van deze faciliteiten gebeuren via de verantwoordelijken Postformatie.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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2.1 ORGANISATIE CLUB
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2.1.1 Structuur en besturing

a) Uitgewerkt organigram club

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be/
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3.1 INTERNE COMMUNICATIE
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3.1.0 Communicatie met spelers en ouders

- Zie clubwebsite www.lyralierse.be/jeugd

- Zie intradesk Pro Soccer Data (PSD)

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
http://www.lyralierse.be/jeugd
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3.1 INTERNE COMMUNICATIE
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3.1.1 Intern reglement

ALGEMEEN INTERN REGLEMENT VOOR SPELERS EN OUDERS

Zie jeugdwebsite:

https://lyralierse.be/jeugd/intern-reglement-gedragscode/

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
https://lyralierse.be/jeugd/intern-reglement-gedragscode/
https://lyralierse.be/jeugd/intern-reglement-gedragscode/
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3.1 INTERNE COMMUNICATIE
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3.1.2 Communicatie met spelers en ouders

a) Cluborganen met participatie van jeugdleden: jeugdraad / spelersraad

K. Lyra-Lierse JO gaat op geregelde tijdstippen in overleg met zijn of haar spelers. 
De Algemeen Directeur Jeugd gaat in overleg met een afvaardiging van spelers van de U12.
Aan de hand van een aantal items kunnen de spelers aangeven hoe zij deze dingen ervaren.

De Algemeen Directeur JO maakt verslag op van de overlegmomenten.

DOELSTELLING

Doordat jongeren hun eigen wensen en behoeften aangeven, wordt de kans op afhaken kleiner. 
Ook ontwikkelen zij op deze manier op verschillende vlakken talenten, vaardigheden en competenties. Denk hierbij aan het leren organiseren en 
onderhandelen. Maar actief meedoen vergroot ook hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en contacten. Zo leren jongeren dat hun mening telt 

en voelen zij zich meer verbonden bij de vereniging.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/De-rol-van-de-gemeente/Jeugdparticipatie-bevorderen
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3.1 INTERNE COMMUNICATIE
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3.1.2 Communicatie met spelers en ouders

b) Cluborganen met participatie ouders: ouderraad

K. Lyra-Lierse JO gaat op geregelde tijdstippen in overleg met de ouders van met zijn of haar spelers. 
De Algemeen Directeur Jeugd gaat in overleg met een afvaardiging van ouders overheen alle leeftijdsgroepen.

De Algemeen Directeur JO maakt verslag op van de overlegmomenten.

DOELSTELLING
1. Problemen, wensen en verzuchtingen van de ouders worden bespreekbaar  gemaakt op de maandelijkse vergadering

2.   Medewerking voor de events van de club 

Sportieve aanmerkingen zijn niet bestemd voor deze vergadering maar dienen besproken met de trainer en/of Hoofd Opleidingen.

FREQUENTIE
Laatste  week van de maand op dinsdag te 19u of aangepast indien dat moment niet mogelijk is.

(Wegens Corona in kleine groepjes laatste 2 weken van de maand.)

SUGGESTIES
Ideeën voor deze vergaderingen kunnen afgegeven of doorgezonden worden aan de afgevaardigde van elke ploeg. De afgevaardigde is de 

spreekbuis voor elke categorie. In de cafetaria is ook een bus aangebracht; hierin kunnen ouders hun ideeën ook inbrengen. 

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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4.1 VOETBAL
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4.1.1 Organisatie

a) Organisatiestructuur ploegen

Aantal jeugdploegen (Inter)provinciaal (zie Pro Soccer Data)

Belofte
n

U19 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8

1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 2

Bij U15 en U14 organiseren we ook vriendschappelijke wedstrijden tegen provinciale ploegen
Bij U13 hebben we een derde IP-ploeg onder de naam van ASV Geel

Bij U11 hebben we een tweede IP ploeg die vriendschappelijk speelt tegen andere IP-ploegen
Bij U10 hebben we een tweede IP-ploeg die speelt onder de naam van ASV Geel
Bij U9 hebben we een derde en vierde PROV-ploeg onder de naam van ASV Geel

Aantal jeugdploegen Gewestelijk (zie Pro Soccer Data)

U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 U6

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 x x

De gewestelijke ploeg U17 GEW bestaat uit spelers U17 en U16
De gewestelijke ploeg U15 GEW bestaat uit spelers U15 en U14

Bij U15 en U14 organiseren we ook vriendschappelijke wedstrijden tegen provinciale ploegen
De gewestelijke ploeg U13 GEW bestaat uit spelers U13 en U12
De gewestelijke ploeg U11 GEW bestaat uit spelers U11 en U10

Bij aanvang van competitiedeel 1 wordt bepaald hoeveel ploegen U7 en U6 in competitie gebracht worden.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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4.1 VOETBAL
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4.1.1 Organisatie

a) Organisatiestructuur ploegen

Bij U7 tot U5 kiezen we tijdens competitiedeel 1 bewust voor een voetbalspeeltuin.

Bij de KLL MULTIMOVE ACADEMIE komen balgewenning, Multimove, Multiskillz For Foot en (voetbal)FUN op de eerste plaats. 

In de KLL MULTIMOVE ACADEMIE zitten zowel de spelers U7 tot U5 die aangesloten zijn bij K. Lyra-Lierse alsook de spelers U7 tot U5 die 
aangesloten zijn bij zusterclub Jong Rita Lyra-Lierse.

Buiten de twee trainingsmomenten worden spelers uit deze groep ook geïntegreerd in de praktijksessies Opleiding Initiator C op zondagmorgen 
georganiseerd door de club. Dit moment vervangt in competitiedeel 1 hun wedstrijdmoment.

Vanaf competitiedeel 2 worden deze spelers in competitie gebracht bij U7 en U6.

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
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4.2.1 Organisatie

a) Organisatie van en betrokken bij ondersteuning

Buiten de voetbalspecifieke opleiding biedt K. Lyra-Lierse JO zijn spelers een waaier aan andere ondersteuning aan, deels geïntegreerd in de JO en 
deels ook vrijblijvend op aanvraag.

Geïntegreerde ondersteuning in de JO

1) K. Lyra-Lierse JO beschikt over een medisch begeleidingsteam dat binnen een systeem van permanentie en consultatie op afspraak de ganse week 
beschikbaar is voor zijn of haar spelers. Zie https://lyralierse.be/wp-content/uploads/2020/10/KLL_Medisch-Begeleidingsplan-Jeugd-2020-2021.pdf

2)       K. Lyra-Lierse beschikt over een Mental Coach waarvan haar taak 3-ledig is:
- Het aanleren van een clubeigen methodiek voor (zelf)reflectie, feedback en evaluatie en het opzetten van (zelf)reflectiegesprekken in groep of 

individueel. 
- Het uitvoeren van groepsbindende activiteiten met bepaalde leeftijdsgroepen.
- Bieden van sociaal emotionele ondersteuning vertrekkende vanuit probleemsituaties aangegeven door spelers, ouders en/of trainers. Bij bepaalde 

problemen kan er dan ook beroep gedaan worden op een externe psychologe.

Vrijblijvende ondersteuning in de JO:

K. Lyra-Lierse beschikt over een studiebegeleidster die tevens instaat voor de sociaal prakische ondersteuning waar nodig. Spelers en/of ouders kunnen 
vrijblijvend contact opnemen voor een intakegesprek bij een bepaald probleem waarna er een specifiek stappenplan wordt uitgewerkt om met dit probleem om te 
gaan. Afhankelijk van het probleem worden dan andere belanghebbenden binnen de club op de hoogte gebracht. 

4.2 ONDERSTEUNING: MEDISCHE, MENTALE, SOCIALE & STUDIEBEGELEIDING

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be
https://lyralierse.be/wp-content/uploads/2020/10/KLL_Medisch-Begeleidingsplan-Jeugd-2020-2021.pdf
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4.2.2 Procedures

b) Procedures m.b.t. onaanvaardbaar gedrag

K. Lyra-Lierse JO vindt het gedrag van al zijn leden zeer belangrijk, zowel intern op de club alsook naar de buitenwereld toe. Wanneer het gedrag van 
een lid (of ouder) op een bepaald moment verder gaat dan het toelaatbare wordt dit gedrag gemeld aan de Algemeen Directeur JO.

De Algemeen Directeur JO zal de persoon in kwestie aanspreken op dit gedrag of hem of haar uitnodigen voor een gesprek.

Na deze aanspreking of dit gesprek zal de persoon in kwestie de kans krijgen om zich te verontschuldigen voor zijn of haar getoonde gedrag en 
wordt er verwacht dat dit gedrag zich niet meer zal herhalen. Hier wordt streng op toegezien.

Wanneer het ontoelaatbare gedrag zich na aanspreking of gesprek opnieuw voordoet, volgt er een laatste verwittiging en kans voor deze persoon.

Uitsluiting uit de club is de laatste stap die genomen wordt als het echt nodig blijkt.

(Wanneer het gedrag van een ouder ontoelaatbaar is, is het uitgangspunt om 
het kind daarvoor niet te straffen tenzij het niet anders kan)

Leden en ouders kunnen steeds ook aangesproken worden op de elementen vermeld in het intern reglement en de gedragscodes.

4.2 ONDERSTEUNING: MEDISCHE, MENTALE, SOCIALE & STUDIEBEGELEIDING

https://www.facebook.com/KLyraLierse
https://twitter.com/KLyraLierse
https://www.instagram.com/klyralierse
https://lyralierse.be


INFOBROCHURE JEUGD / 4. OPERATIONEEL MANAGEMENT

54www.lyralierse.be@klyralierseStamnummer 52

4.2.2 Procedures

c) Procedures m.b.t. behandeling van klachten

K. Lyra-Lierse JO zal elke vraag/klacht van spelers/ouders de nodige aandacht geven indien blijkt dat de vraag/klacht of elementen ervan gegrond 
zijn. 

Vragen en/of klachten worden steeds per mail gemeld aan de Algemeen Directeur JO en het Hoofd Opleidingen. Zij zullen dan onderling bepalen of 
een vraag/klacht gegrond is of niet.

Bij een niet gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en wordt het item als een afgesloten zaak beschouwd.

Bij een gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en worden alle belanghebbenden uitgenodigd voor een 
gesprek met de Algemeen Directeur JO of het Hoofd Opleidingen afhankelijk van de soort vraag/klacht.

Tijdens dit gesprek wordt er respectvol geluisterd naar alle betrokken partijen. De Algemeen Directeur JO of het Hoofd Opleidingen modereert dit 
gesprek.

De bedoeling is dat er op het einde van dit gesprek een perspectief is richting alle betrokkenen om verder te gaan in een positieve, constructieve 
sfeer en gedachte.
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4.2.3 Aanbod en planning van activiteiten

a) Activiteiten m.b.t. gezondheidszorg / preventiebeleid

Drugsbeleid (jeugdspelers)

Bij het aansluiten bij onze club, verbindt de speler zich ertoe als een sportmens te leven.  Daarom dienen volgende regels, op elk moment, 
gerespecteerd te worden.  Dit zowel op de terreinen van de club als daarbuiten:

Het bezit, gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden. Indien de speler meent hierop een occasionele vrijstelling te kunnen 
verkrijgen (bv traktatie aan vrienden) dient de speler hiervoor eerst toestemming te vragen aan de trainer.

Het bezit, gebruik, delen en dealen van tabak is ten strengste verboden.   

Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.  Indien er een doktersvoorschrift of attest van de 
ouders kan voorgelegd worden kan er een uitzondering gemaakt worden op het verbod op medicatiebezit en –gebruik.  Dit moet echter steeds 

gemeld worden aan trainer en medische cel.  

Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.  

Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.
Bij overtreding van dit reglement zal er gepast gesanctioneerd worden!
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4.2.3 Aanbod en planning van activiteiten

a) Activiteiten m.b.t. gezondheidszorg / preventiebeleid

Drugsbeleid (trainers, afgevaardigden en medewerkers)

Bij het aansluiten bij onze club, verbindt men zich ertoe een voorbeeldfunctie te vervullen.  
Daarom dienen volgende regels, zonder uitzondering, gerespecteerd te worden:

Het gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden wanneer men verantwoordelijk is voor de jeugdspelers.   

Het gebruik van tabak in het bijzijn van de jeugdspelers is ten strengste verboden.   

Het delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.  

Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.  

Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.

Het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of eender welke andere drug is verboden in het bijzijn van de jeugdspelers.
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