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We willen als club ons steentje bijdragen om de VCGD-spelers 
niet enkel op maar ook naast het veld te vormen. Intrinsiek 
talentvolle voetbalatleten kunnen een optimale technische-
inzichtelijke en fysieke ontwikkeling doorlopen maar de lifestyle 
van de atleet is de katalysator van dit proces. 

Het is het fundament van houding, gedrag en gewoonten en 
een weerspiegeling van de intrinsieke motivatie en het 
professionalisme van de speler om zijn maximale top te 
bereiken. 

Daarom organiseert VC Groot Dilbeek een vorming voor 
opleiders, spelers en ouders. Wij organiseren dit tijdens een van 
de vakantiestages voor U6-U7-U8-U9.

Wij willen op die manier invloed uitoefenen op de 
(voedings)gewoonten van onze spelers. Elke deelnemer aan de 
vakantiestage (U6-U13) krijgt trouwens de presentatie mee naar 
huis en alle leden krijgen de presentatie in hun mailbus. Vanaf 
U8 zou deze presentatie eigenlijk herhaling moeten zijn.
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NORMEN EN WAARDEN
Orde & netheid: we helpen samen het materiaal opruimen en 

verwijderen in groep de doelen voorzichtig (materiaalzorg) van 
het terrein volgens de regels van rugpreventie en rugscholing 
(gezondheidseducatie). Met flesjes en etenswaren kom ik niet 
op het synthetisch veld. Ik kom niet op de atletiekpiste. Ik 
voetbal niet op de terrastegels.

Beleefdheid: bij aankomst en vertrek geef ik alle spelers, 
opleiders en medewerkers een hand.

Normen en waarden



ZELFREDZAAMHEID
Materiaalzorg: ik draag zelf mijn sporttas en zorg dat er alles 

inzit (cf fiche praktische richtlijnen: 
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/praktische-richtlijnen). 
Na het sporten werp ik thuis alle vuile kledij in de wasmand. Ik 
kuis zelf mijn schoenen (cf fiche voetbalmateriaal: 
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/voetbalmateriaal) en 
kan alleen mijn veters knopen.

Communicatie: ik bel (verplicht vanaf U9) zelf naar de opleider 
als ik niet kan komen of te laat ben. Als ouder volg ik de 
communicatiepolicy en houd ik rekening met de visie/opleiding 
communicatie zoals voorzien op de website: 
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/communicatie. 

Zelfredzaamheid
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GEZONDHEIDSEDUCATIE
Voeding: ik heb elke training/wedstrijd een drinkbus met water 

bij. Ik eet elke dag een stuk fruit en vermijd chips, chocolade en 
cola tijdens de week. Ik eet bij voorkeur pasta na de 
training/wedstrijd. Ik ontbijt elke morgen.

Hygiëne: ik douch na elke training/wedstrijd en gebruik steeds 
mijn badslippers. Ik poets ’s morgens en ’s avonds mijn tandjes.

Als ouder heb ik de medische handleiding van de club 
doorgenomen: 
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/images/PDF_bestanden/M
edische-handleiding.pdf. 

Gezondheidseducatie
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TIME-MANAGEMENT
Dagelijkse lichaamsbeweging: ik voetbal elke dag minstens een 

half uurtje (op school, in de tuin, ... ) en oefen op mijn huiswerk. 
Tijdens de vakanties doe ik elke dag aan sport (ook andere 
sporten dan voetbal) en ik volg de zomer- en 
winterprogramma’s van de club.

Combinatie school-sport: Ik doe eerst mijn taken voor school en 
ga pas daarna spelen of trainen. Ik zorg dat ik minstens 9u 
slaap heb per nacht.

Time-management



MENTALE VAARDIGHEDEN
Motiverend en positief leerklimaat: ik geef geen negatieve 

commentaar op medespelers, tegenstanders of scheidsrechter. 
Ik wil winnen maar kan ook verliezen. Ik feliciteer mijn 
tegenstander bij winst.

Winnaarsmentaliteit: ik tracht er telkens opnieuw alles aan te 
doen om te winnen en geef niet snel op.

Ik weet dat de club een psycholoog in dienst heeft en ken de 
link mentaal sterk op de website: 
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/mentaal-sterk.

Ik ben op de hoogte van het doel van de projecten silence days
en zeg nee tegen pesten:
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/silence-days
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/pesten

Ik communiceer geweldloos cf de visie van de club: 
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/assertiviteit

Mentale vaardigheden
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REGELS
Ik ben op de hoogte van de regels en ondersteunende diensten:
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/praktische-richtlijnen
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/ombudsdienst
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/reglement-spelers
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/reglement-ouders
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/regels-vervoer
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/policy-social-media
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/medische-cel
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/jeugdbestuur
 https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/ouderraad

Regels

https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/ombudsdienst
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/ombudsdienst
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/reglement-spelers
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/reglement-ouders
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/regels-vervoer
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/policy-social-media
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/medische-cel
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/jeugdbestuur
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/ouderraad

	Vorming - Lifestyle

