SFEERVERSLAG
32 DEELNEMERS
Bartels Wout - Cams Bryan - Daniels Dries - Goossens Jellis - Groffi Maxime
Jaspers Maarten - Kenens Brian - Le Pera Thibo - Leenaerts Stijn
Linart Maarten - Manderveld Giel - Maxhuni Liridon - Mitskou Christo
Olaerts Tristan - Ramakers Koen - Ruys Tieme - Saenen Jasper
Schmitz Jonah - Smeers Kobe - Theunis Bjarni - Theys Quinten - Thijs Jesse
Thomas Brett - Van Acker Rutger - Van Asten Gilles - Van der Heijden Julian
Vandebroek Seppe—Vandebroek Maarten - Vandekerkhof Geoffrey
Vandevenne Pieter - Vrijsen Alessio - Wynnyk Jeffrey
ORGANISATIE
Janssens Jeroen - Luyckx Tim - Saenen Dries - Van Briel Stef
01/07/2016 - 03/07/2016
Centrum Sport Vlaanderen “Netepark” Herentals

Trainingskamp 2016
Sfeerverslag

Zeer gemotiveerde deelnemers, enkele ervaren coaches, een
goede locatie en een gemeenschappelijke hobby. Meer hadden we
niet nodig om ook dit jaar een geslaagd trainingskamp te
organiseren.
Drie dagen hebben we ons verdiept in de reglementen van het
voetbalspel, eigen wedstrijdbeelden geanalyseerd, onze conditie
bijgeschaafd en zelfs geprobeerd om op het terrein moeilijke buitenspelsituaties te beoordelen.
We hebben kennis en vaardigheden verworven die we het komende seizoen in de praktijk kunnen
toepassen.
Op de afsluitende lezing die gegeven werd door Nathan Verboomen mochten we verscheidene
opleiders, vriendenkringen en andere geïnteresseerden verwelkomen om ons te steunen in onze, niet
altijd even gemakkelijke, hobby.

“Als je iets wilt bijleren en gemotiveerd bent moet je zeker deelnemen aan het trainingskamp.
Je krijgt toptrainingen en topsessies van zeer ervaren scheidsrechters.”
Julian van der Heijden
“Het trainingskamp is een superervaring. Je leert er je collega's en nieuwe mensen kennen,
je leert bij over spelsituaties, nieuwe spelregels, enzovoort. Je kan er je ervaringen delen en
naar ervaren scheidsrechters hun tips luisteren. Dit jaar was weer een topeditie. “
Pieter Vandevenne
“Een leuke, sportieve en vooral een zeer leerrijke ervaring voor zowel beginnende als reeds wat
ervaren scheidsrechters.”
Tristan Olaerts
“Mijn eerste keer op trainingskamp met een grote en toffe vriendengroep waar ik veel heb
bijgeleerd door de sessies en de aanwezige topscheidsrechters.”
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Dit jaar mochten we rekenen op een uitgebreid team van specialisten die hun expertise en ervaringen
met ons kwamen delen:
Thibaud Nijssen en Koen Thijs, beiden assistent in de Jupiler Pro League, stonden heel het weekend ter
onzer beschikking.
Ook Nico Claes en Lennert Jans, beiden volgend seizoen actief als scheidsrechter in 3D, zorgden voor
een optimale begeleiding van onze deelnemers.
Nathan Verboomen, kersvers scheidsrechter Jupiler Pro League, kwam ons een uiteenzetting geven
over body language en wedstrijdmanagement.
Danny Vanderhoven, opleider Bureau Arbitrage Limburg, bracht de aanwezig jeugdscheidsrechters iets
bij over het omgaan met spelers.
Frank Lemmens, ervaren trainer en lesgever trainersschool VFV, ging met de meer ervaren deelnemers
in dialoog over de relatie tussen trainers en de wedstrijdleiding.
Bram Willems, kinesist en collega scheidsrechter, masseerde de stijve spieren los en was stand-by om
eventuele blessures op te vangen.

“Het trainingskamp is gewoonweg een top ervaring. Op dit kamp leer je allemaal fijne mensen
kennen die dezelfde hobby hebben als jij en die net als jij beter willen worden. De begeleiding
van onder andere eerste klasse refs is zeer toegankelijk en behulpzaam. Ook probeert de
organisatie ieder jaar te vernieuwen en een betere ervaring te creëren wat zeker een positief
punt is. Dus als scheidsrechter zijn je hobby is, twijfel dan niet en schrijf je in, je zult er zeker
geen spijt van krijgen!!”
Jellis Goossens
“Een zeer leerrijke stage waarin we ervaring opdeden die zeker nuttig is in onze wedstrijden.”
Tieme Ruys
“Drie intensieve maar leuke dagen waarin je elkaar op korte tijd goed leert kennen .”
Giel Manderveld
“Het trainingskamp is een zeer leerrijke ervaring en bovendien zeer tof.”
Maxime Groffi
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Sfeerfoto’s

Maar liefst 32 deelnemers
tussen 14 en 26 jaar
uit 5 verschillende gewesten
namen deel.

Als organisatie zijn wij verheugd met de positieve
reacties. Dit motiveert ons om ook volgend jaar
een nieuw trainingskamp op poten te zetten.
Verder vragen wij u te genieten van dit sfeerverslag
en hopen ook voor de volgende editie op uw steun
te mogen rekenen.
Bedankt voor uw steun!
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