
  

BRABANTSE VOETBALDAGEN – EEN DAG TRAINEN EN LEVEN ALS EEN PROF 

Op de Brabantse Voetbaldagen kunnen jongens en meisjes van 5 t/m 15 voetballen zoals hun idolen: 

Niet alleen een hele dag leven en leren voetballen als een prof maar vooral plezier hebben en genieten is het 

belangrijkste van deze onvergetelijke dag! 

Op deze dag is het belangrijk dat de deelnemers succes ervaren maar wij vinden het niet erg als er dingen fout 
gaan. Integendeel zelfs, onze trainers zullen de deelnemers stimuleren om wat fout gaat weer opnieuw te 
proberen, want leren is blijven proberen.  
Naast technische vaardigheden leren we ook aan hoe slimmer te voetballen, sneller te bewegen maar ook 
geven we aandacht aan de houding in het veld en binnen het team, zowel op, als buiten het veld. 
 
BIJ DEENAME ONTVANGT IEDERE SPELER 

• Een mooi voetbalshirt. 

• Een door jou ondertekend spelersdiploma. 

• Een medaille. 

• Een heerlijke Brabantse sportlunch. 

• Een onvergetelijke dag……! 

• Foto’s van jou zijn gratis te downloaden op onze website www.brabantsevoerbaldagen.nl 
 
HET PROGRAMMA 

08.00 Aanwezig zijn bij organiserende vereniging. 

08.30 Instructie en velden klaar maken. 

09.15 Aankomst deelnemers. 

09.45 Welkomstwoord en deelnemers indelen bij trainers. 

10.00 Warming up, aanleren diverse voetbalvaardigheden (o.a. met de Techniekbal) 

11.00 Pauze met drinken. 

11.15 Spelvormen en kleine partijspelen  

12.15 Brabantse lunch. 

13.15 Afwerkvormen en grote partijspelen (deel 1). 

14.15 Pauze met drinken. 

14.30 Afwerkvormen en grote partijspelen met Smart Goals. 

15.30 Einde Brabantse Voetbaldagen. 

16.00 Prijsuitreiking.                                                                                      

 
DE GROTE FINALE 

In elke leeftijdscategorie (jongens en meisjes) zullen we 1 winnaar uitkiezen die met andere winnaars uit de 

provincie Noord-Brabant wordt uitgenodigd om  op zondag 22 oktober in het RKC / MANDEMAKERS stadion te 

strijden om de titel “De beste voetballer van Brabant” in zijn of haar leeftijd te worden. 

 

VOOR WIE ZIJN DE BRABANTSE VOETBALDAGEN 

Voor leden van de organiserende voetbalclub, maar ook leden van andere clubs kunnen inschrijven op deze 

dag!  Individuele inschrijving kan via de website van www.brabantsevoetbaldagen.nl op elke locatie. 

 

KOSTEN 

De kosten voor deze onvergetelijke dag zijn € 34,95 per deelnemer. 

 

 

 

 



  

WIE ZIJN WIJ 

Sinds de oprichting in 2008 heeft Voetbal Academie Brabant een naam verworven als voetbal opleider in de 

breedste zin van het woord. Onze focus ligt op trainen, begeleiden en beter maken van individuele spelers. 

Daarnaast leiden we onze trainers op via interne en externe opleidingen en leren we deze te coachen en 

trainen volgens de methode en visie van Voetbal Academie Brabant. Hierdoor kunnen wij de lat steeds hoger 

leggen van de individuele speler. Als uitgesproken evenement om spelers in aanraking te laten komen met 

100% voetbal hebben we het initiatief ontwikkeld voor de organisatie van de Brabantse Voetbaldagen. 

 

WANNEER ZIJN DE BRABANTSE VOETBALDAGEN?          

Alle voetbalclubs in Noord-Brabant kunnen de Brabantse Voetbaldagen organiseren tot en met zaterdag  
21 oktober 2017. Aanmelden kan via onze website. Een van onze geschoolde hoofdtrainers zal op de 
betreffende dag uw trainers en spelers de hele dag begeleiden. 
 
WAT DOEN WIJ? 

Wij zorgen voor 

• Gratis trainersopleiding plus oefenstof voor alle deelnemende trainers Brabantse Voetbaldagen.  

• Posters en flyers voor promotie binnen en buiten uw club. 

• Training-materialen, m.u.v. ballen/hesjes. 

• Nieuwsbrief digitaal aan de deelnemers. 

• Inschrijfsysteem waardoor u geen omkijken hebt.  

• De club krijgt een vergoeding van €7,50 per betalende deelnemer. 

• Onze hoofdtrainer(s) begeleiden de dag. 

• Gratis finaledag voor de winnaars per categorie. 

• Na de Brabantse Voetbaldagen geven wij een gratis clinic bij uw club voor alle jeugdleden. 

• De spelers kunnen de techniekbal (A-merk) kopen, per verkochte bal krijgt de club een vergoeding van 
€5,00. 

 
Waar zorgt de organiserende club voor?       

• Beschikbaarheid velden voor evenement van 8.00 uur tot 16.00 uur.  
Veldhuur (indien van toepassing) is ten laste van de organiserende vereniging. 

• Openstellen kantine (Volledige kantine opbrengst voor de club). 

• Trainers voor begeleiden deelnemers (minimaal 1 trainer per 12 deelnemers). 

• Verzorgen lunch voor spelers, trainer en hoofdtrainer. 

• Drinken in de pauze (b.v. ranja). 

• Ingevuld en ondertekend declaratieformulier voor verrekening van de spelers vergoeding aan de club. 

• Beschikbaar stellen van ballen, doeltjes en hesjes. 

• Promotie op de club-website en versturen van informatie  of nieuwsbrief digitaal ledenbestand. 

• EHBO. 

• Consumpties/lunch voor de medewerkers c.q. hoofdtrainer van de Brabantse Voetbaldagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

WAAR ZORGT DE HOOFDTRAINER VAN DE BRABANTSE VOETBALDAGEN VOOR? 
 

• Goede instructies aan clubtrainers m.b.v. een draaiboek. 

• Kleedkamers indelen en kantine gereed maken voor de inschrijving. 

• Velden uitzetten.  

• Indeling trainers op de velden en/of bij de juiste teams. 

• Welkomstwoord. 

• Drinken en lunch begeleiden.  

• Evaluatie in lunchpauze met de betrokken trainers. 

• Prijsuitreiking voorbereiden. 

• Evaluatie middaggedeelte met de trainers en gezamenlijk de winnaars bepalen. 

• Uitreiken van de medailles en diploma’s.  

• Overleg met de ouders van de winnaars over de finaledag. 

• Afsluiting. 
 
WAAR LETTEN WE OP (BEOORDELING)? 
                                                                                           
Bij de 6/8 jarigen  
Welke voetballer of voetbalster van Brabant heeft de beste techniek? 
Hoeveel bewegingen kan jij al en hoe goed beheers jij deze? 
 
Bij de 9/10 jarigen  
Welke voetballer of voetbalster van Brabant heeft naast een goede techniek ook een goed inzicht?  
Wie is de slimste voetballer van Brabant? 
We kijken naar techniek, plezier, zelfvertrouwen en wanneer je de technieken toepast. 
 
Bij de 11/12 jarigen  
Welke voetballer of voetbalster van Brabant heeft naast een goede techniek, een sterk inzicht ook nog de beste 
motoriek?  
Wie is de meest beweeglijke voetballer van Brabant? 
Naast techniek, plezier, zelfvertrouwen en inzicht kijken we ook hoe je beweegt in verschillende situaties. Dus 
niet alleen met de bal maar ook zonder bal. 
 
Bij de 13-15 jarigen  
Welke voetballer of voetbalster van Brabant heeft naast een goede techniek, een goed inzicht, een goede 
motoriek ook de bereidheid om tot het uiterste te gaan?  
Wie is de meest complete voetballer van Brabant? 
Wat doe je als je de bal verliest, hoe is je houding in het veld etc. 
 
CONTACT  
Brabantse Voetbaldagen / Voetbal Academie Brabant 
Kerkdijk 8 
5109 TL ’s-Gravenmoer 
06-81409638 
info@brabantsevoetbaldagen.nl 
www.brabantsevoetbaldagen.nl 
 
 
 
 

Ga voor deelname naar onze website en schrijf in! 

WWW.BRABANTSEVOETBALDAGEN.NL 
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