JEUGDBROCHURE: K.ANTONIA FC
Een familiale club met ambitie !
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Wie is Antonia ?
Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Onze Jeugdwerking werd in het seizoen 2012-2013 opnieuw bekroond met het provinciale label
door de Belgische Voetbalbond. Dit is de op één na hoogste categorie en daar mogen we dus echt
trots op zijn.
We zijn tevens de grootste voetbalploeg in de regio met 19 jeugdploegen, een damesploeg en 4
seniorenploegen. 0nze eerste ploeg speelt in 1e provinciale in de provincie Antwerpen.
Onze velden liggen aan de Bethaniëlei 84 te Sint-Antonius Zoersel.

Faciliteiten

We beschikken over 3 volwaardige grote voetbalvelden, 4 afzonderlijke duiveltjesvelden en
nog een extra trainingsveld met looppiste.
Vorig seizoen is er geïnvesteerd in nieuwe kleedkamers om het nodige comfort te kunnen
bieden aan onze steeds verder groeiende club.
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Missie van de jeugd
Onze missie wordt mooi samengevat in onze slogan: “Antonia, een familiale club met
ambitie !”.
We streven er naar om de beste jeugdopleiding op te bouwen op provinciaal niveau
binnen de provincie Antwerpen met spelers vanuit de eigen regio binnen onze
financiële, organisatorische en sportieve mogelijkheden.
We willen dit bij voorkeur doen samen met papa’s en spelers uit de 1e ploeg of
beloften als Bloso geschoolde trainers.
We willen daarbij op termijn zo veel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding in
de 1e ploeg en de beloften laten doorstromen.
Verder willen we ook voldoende aandacht besteden aan de ‘minder getalenteerde’
spelers door hen de kans te bieden om op gewestelijk niveau te voetballen en hen
toch voldoende bij te leren om hun favoriete sport beter te kunnen beoefenen.
Door een sterkere integratie van de jeugdopleiding binnen de structuren van
Antonia willen we het familale karakter van de club versterken zodat zowel onze
jeugdspelers, trainers, als vrijwilligers zich thuis voelen en zich onverminderd
kunnen inzetten voor Antonia.
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Jeugdbestuur

De jeugd op Antonia is stevig verankerd in de algemene beslissingstructuur van Antonia dmv
de vertegenwoordiging van de jeugdvoorzitter in de raad van bestuur en van de TVJO in de
sportieve commissie. Het is hun taak er over te waken dat er voldoende aandacht en middelen
naar de jeugdopleiding van Antonia gaan.

Voetbalopleiding
We trainen volgens de visie en de doelstellingen van de Belgisch Voetbalbond. We
beschikken over een volledig uitgewerkt leerplan met maandplannen en doelstellingen per
leeftijdscategorie.
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Dit alles gebeurt onder leiding van een sterke groep trainers. Liefst 60% van de jeugdtrainers
hebben een Bloso trainersdiploma en nog eens 25% minimaal 5 jaar trainerservaring. Dit
vormt een totaal van 85% van onze trainers en komt de kwaliteit van de voetbalopleiding
zeker ten goede. De trainers worden bovendien intern begeleid door een gediplomeerde
technisch verantwoordelijke jeugdopleiding die er over waakt dat de doelstellingen in het
leerplan worden gehaald.
We leren uw kinderen op een spelende manier voetballen, met héél veel aandacht voor fun en
afwisseling voor de allerkleinsten (vergelijkbaar met de demotrainingen tijdens de
voetbalinitiatie).
Meisjes zijn uiteraard ook welkom op Antonia en trainen afhankelijk van hun niveau mee op
leeftijd met de jongens. Antonia is 2 jaar geleden gestart met een damesvoetbalploeg zodat de
meisjes die voetballen ook op latere leeftijd hun geliefkoosde sport op Antonia verder kunnen
uitoefenen.
Antonia is een familiale club met ambitie ! Ons provinciaal label laat ons toe om zowel de
getalenteerde als minder getalenteerde voetballers te laten spelen, elk op hun niveau onder
degelijke begeleiding.
Vanaf de U10 worden er bovendien specifiek keepers- en technische trainingen voorzien voor
de spelers, los van de gewone trainingen. Welke voetballer droomt er niet van om een Zidane
of een Ronaldo beweging te doen ?
De spelers van de provinciale ploegen worden bovendien tweemaal per jaar geëvalueerd. De
vooruitgang en de werkpuntjes worden dan samen met de ouders besproken.
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Familiale club
Antonia is bovenal een familiale club waar we onze uiterste best doen opdat iedereen zich bij
ons thuis voelt : spelers, trainers, ouders, grootouders, ...
Er worden een hele reeks activiteiten georganiseerd voor de kinderen (tornooien,
Sinterklaasfeest, kinderdisco, ...), maar ook voor de ouders (mosselfestijn, jeneverweekend,
bal, ....) en dan spreken we nog niet van de legendarische ouderdag. Dit is ‘de
championsleague finale’ waar de kinderen de kans krijgen om te voetballen (afhankelijk van
de leeftijd) tegen hun mama’s of papa’s. Het geheel wordt dan afgesloten met een barbecue !

Het spreekt voor zich dat we over een ruime kantine beschikken waar na de wedstrijden
uitvoerig kan nagepraat worden.
Bovendien is Antonia ook gestart met het invoeren van het ‘peterschap’. Een speler van de
eerste ploeg is dan peter van een jeugdploegje, komt een paar maal per seizoen naar de
wedstrijd kijken en geeft een paar trainingen.
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Speelgelegenheid





We behandelen alle spelers zoveel mogelijk als gelijk dus voorzien we in
een evenredige verdeling van de speeltijd voor alle spelers en dit t.e.m.
scholieren, U17. We streven ernaar om elke jeugdspeler die is geselecteerd
voor een wedstrijd effectief minstens 50% van de normale wedstrijdduur
te laten spelen.
Voor U6 t.e.m. U9 trachten we zelfs om alle spelers evenveel speelminuten
te gunnen.
Uitzonderingen op deze 50%-regel kunnen gemaakt worden :
- in het kader van revalidatie na een kwetsuur
- in het kader van een sanctie (zie hoger)
- wanneer een jeugdelftal uitzicht heeft op het behalen van de
kampioenstitel (op maximum 3 speeldagen voor het einde van de
competitie)
- wanneer een speler geselecteerd is voor 2 wedstrijden bij 2 elftallen
tijdens eenzelfde weekend.

Samengevat de troeven van Antonia:
-

gezellige, familiale club
provinciale jeugdopleiding met goed voetballeerplan
hoog aandeel gediplomeerde Bloso trainers
enthousiaste en gemotiveerde trainers
mooie, ruime accomodatie met 3 velden en 4 duiveltjes velden
voetbalstages in samenwerking met progress sport in de paas- en grote vakantie
techniek- en keeperstrainingen vanaf de U10
....

Kortom “een familiale club met ambitie !”

Interesse om ook deel uit te maken van onze familie?
Dan kan u contact opnemen met Jan Eyskens, onze technisch verantwoordelijke
jeugdopleiding of Heidi Lefebvre, onze jeugdsecretaris. Zij kunnen jullie informeren over de
trainingsdagen en uren en jullie in contact brengen met de juiste trainer.
Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website van Antonia: www.kfcantonia.com.
Hopelijk tot binnenkort !
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Contactpersonen Jeugdbestuur Antonia
Yves Letange, jeugdvoorzitter : gsm : 0473/538.491, e-mail: yves.letange@bdpint.com
Jan Eyskens, TVJO : gsm : 0472/419.318, e-mail: eyskensjan@telenet.be
Heidi Lefebvre, jeugdsecretaris : gsm : 0475/475.724, e-mail: heidi.lefebvre@live.be
Birgitte Oeyen, evenementen: gsm: 0475/498.962, e-mail: birgitte.oeyen@skynet.be
Gert Van Waas, sponsoring, gsm: 0496/577.300, e-mail: Gert.VanWaas@pfizer.com
Eric De Peuter, website, gsm: 0475/459.744, e-mail: eric.de.peuter@telenet.be
Jan Van Wuytswinkel, bestuurslid: gsm: 0496/577.301, e-mail:
jan.vanwuytswinkel@bbraun.com
Patrick Peelman, bestuurslid: gsm: 0476/926.807, e-mail: patrick.peelman@smurfitkappa.de
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