Doorstroming naar 1ste Elftal
Onze visie
Onze visie is om zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers te laten doorstromen naar ons 1ste
elftal A. Deze doorstroming kan gebeuren mits de speler beschikt over een goede basis
techniek en tactisch inzicht en hij fysisch en mentaal het hogere niveau aankan.
Onze strategie
In samenspraak tussen de TVJO, jeugdcoördinator bovenbouw en de sportief manager 1ste
elftal (1A-1 B-belfoten-U21) kunnen talentvolle jeugdspelers vanaf de leeftijd van 16 jaar
doorstromen.
Vanaf onze U17 worden de spelers opgevolgd door het scoutingsteam van het 1ste elftal A.
Deze bekijken de trainingen en wedstrijden op regelmatige basis. Dit team kan ook
beschikken over de
evaluaties van deze spelers over zijn hele voetballoopbaan bij FC
Lebbeke (soccer-on-line).
De spelers van onze U17 kunnen na Nieuwjaar meetrainen met een reeks hoger (U21).
Wedstrijden spelen ze wel nog met U17.Indien ze enorme progressie maken kunnen ze wel
proeven van wedstrijden bij de U21.
Hetzelfde concept geldt voor de spelers van onze U21. Deze trainen na Nieuwjaar mee met
onze Beloften. En indien mogelijk er ook wedstrijden mee spelen.
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Spelers van de beloften en 1ste elftal B worden opgevolgd door de technische staf van het 1ste
elftal A en door de sportief manager. Voor doorstroming geldt hetzelfde scenario als bij de
U17 en U21. Zij trainen dan op regelmatige basis mee met het 1ste Elftal A.
De rol van ons 1ste Efltal B is van groot belang. Spelers die progressie maken, zowel op training
als op wedstrijd, krijgen de kans om mee te trainen met de A- kern. Zij komen in aanmerking
voor selectie bij de beloften en/of 1ste elftal A.
Er zijn 2 mogelijke scenario’s. Ofwel maakt de speler zoveel progressie dat hij direct
doorgeschoven wordt naar A-kern. Indien dit niet zo is maar toch verbeterd wordt hij Akernspeler het volgende seizoen daarop. Indien speler niet onmiddellijk doorbreekt krijgt hij
nog 2 jaar de tijd om te rijpenbij onze beloften
Externe inkomende spelers worden opgevangen door de sportief manager en worden
begeleid door de assistent coach van het 1ste elftal A.
Inkomende spelers krijgen extra aandacht.
Zij hebben 1 x maand een gesprek met de sportief manager over hun begeleiding,
omgang met andere spelers en trainers, studies,…
Zij worden ook opgevolgd door de assistent coach die hen tekst en uitleg geeft over
hun trainingsarbeid en wedstrijdprestaties.
Deze spelers trainen met A kern en spelen op hun beste positie bij de B-kern.
Zij spelen ook mee in het Wisselbekertornooi TopSport Lebbeke voor beloften dat
hoog aangeschreven staat in regio. (deelname van Dender, Aalst…)
Bij oefenwedstrijden voor de A-kern spelen zij minimum 60 minuten om ervaring op
te doen.
De club ziet er waakzaam op toe dat de gemaakte afspraken in het begin van het seizoen
gehandhaafd blijven. Afspraken worden gemaakt met speler en ouders maar ook met technische
staf A-kern.

