
Cel Gezondheid en Prestatieverbetering 

 

A. Organisatie & organigram 

De cel Gezondheid en Prestatieverbetering heeft 4 kerntaken: 

- de ombudsdienst (Tom Fordyn) 
- de ouder- en spelersraad (Tom Fordyn) 
- de begeleiding van ouders en spelers (Wouter Dekemel) 
- de medische begeleiding (Wouter Dekemel) 

 

De cel Gezondheid en Prestatieverbetering staat onder leiding van Wouter Dekemel en Tom Fordyn. 

Om aan de kerntaken te kunnen voldoen worden zij bijgestaan door specialisten in hun vakgebied. 

 

 
 

B. Ombudsdienst 

De ombudsdienst waakt over de goede sfeer. Iedereen moet zich thuis voelen op de club.  

 

Spelers en ouders kunnen met hun problemen terecht bij onze ombudsdienst. Deze persoon gaat 

discreet om met vertrouwelijke informatie en vormt de schakel tussen bestuur en speler/ouder. 

De ombudsdienst is bereikbaar via ombudsdienst@fclembeke.be. 

 

Als eerstelijns aanspreekspunt voor probleemsituaties zal de ombudsdienst steeds een neutrale 

rapportering van probleemsituaties hanteren. Het verslag is vaststellend, de opvolging anticiperend, 

remediërend en evaluerend. Of met andere woorden: we kijken, helpen en evalueren. 

 

In een eerste fase zullen we deze toespitsen naar opvolging en ondersteuning van jongeren die: 

- Niet tot goede prestaties kunnen komen (vb: privésituaties, school, pesten, e.a.). 

- De beleidsvisie van de club, naar attitude moeilijk kunnen opvolgen. 
 

Het in kaart brengen van deze feiten is niet repressief (niet bestraffend). Het stelt de jeugdopleiding 

wel in staat om een genuanceerd beeld te krijgen van probleemsituaties die anders niet aan het licht 

komen. 

Cel Gezondheid en 
Prestatieverbetering

Wouter Dekemel & Tom Fordyn

Ombudsdienst

Tom Fordyn

Ouder- en 
spelersraad

Tom Fordyn

Mentale en 
studiebegeleiding

Wouter Dekemel

Medische 
begeleiding

Wouter Dekemel

mailto:ombudsdienst@fclembeke.be


 

Indien de ombudsdienst denkt dat voor bepaalde gevallen extra zorg nodig is dan kan doorverwezen 

worden naar meer gespecialiseerde hulp waaronder:  

- Mentale begeleiding 
- Studiebegeleiding  

 

C. Ouder- en spelersraad  

Om de uitbouw van Fc Lembeke verder vorm te geven werd een ouderraad opgericht. 
 
De ouderraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen de ouders van de 
jeugdspelers en het jeugdbestuur van Fc Lembeke. Fc Lembeke streeft ernaar om van elke 
leeftijdscategorie minstens 1 ouder vertegenwoordigd te zien in de ouderraad. 
 
Tijdens de ouderraad geven leden van het jeugdbestuur inzicht in sportieve en extra-sportieve zaken 
die op dat moment spelen. Van de aanwezige ouders wordt gevraagd  om met een open blik en op 
een constructieve manier feedback te geven over de werking van Fc Lembeke. Het is voor Fc 
Lembeke belangrijk om te weten wat er leeft onder de ouders van haar jeugdspelers om zodoende 
de werking te kunnen verbeteren.  
 
Het is niet de bedoeling om tijdens de ouderraad de sportieve prestaties te bespreken van 
individuele spelers. Deze kunnen besproken worden met de trainer van de betrokken ploeg of met 
een lid van de sportieve cel. 
 
De ouderraad komt minstens 2 maal per jaar samen.  
 
Naast de ouderraad werd eveneens een spelersraad opgericht volgens dezelfde modaliteiten en 
doelstellingen. 
 

D.  Mentale begeleiding & studiebegeleiding  

Fc Lembeke beseft dat studeren en voetballen niet altijd even makkelijk te combineren valt. 
 
De trainingen van de oudste leeftijdscategorieën (U15 en U17) vatten iets later aan en dit om  de 
spelers de mogelijkheid en tijd te geven om voor de trainingen voldoende aandacht te besteden aan 
het schoolwerk. Tijdens de examenperiodes worden het aantal trainingen verminderd.  
 
Fc Lembeke vraagt geen schoolrapporten op maar trainers vragen wel geregeld naar de 
schoolprestaties. We tonen betrokkenheid en trachten zo ons steentje bij te dragen. 
 
Daar waar nodig kan Fc Lembeke, voor de mentale begeleiding en studiebegeleiding, een beroep 
doen op Multimed.  
 
Dit medisch centrum beschikt over een multidisciplinair team. Een groot voordeel hiervan is dat er 
een totaal aanpak mogelijk is.  
 
Als club kunnen wij deze multidisciplinaire expertise aanbevelen bij onze leden maar dit is uiteraard 
geen verplichting. 
 
 
 
 



1. Mentale begeleiding 
 
In het centrum is er een psychologe beschikbaar. Er kan een individueel gesprek plaats vinden, 
samen met de ouders of een groepsgesprek indien nodig. De psychologe kan ondersteuning bieden 
bij kinderen met faalangst, omgaan met stress,… 
 

2. Studiebegeleiding 
 
Bij de logopediste kunnen spelers terecht voor studiebegeleiding. Zij kan helpen bij leerstoornissen, 
studieplanning tijdens examens, algemene studietips,…  
 
Als club geven we in het kader van studiebegeleiding dan ook graag volgende tips mee aan onze 
spelers: 

- Voetbal en school moeten elkaar aanvullen. 
- Een goede studieplanning is heel belangrijk. 
- Zoek de studiemethode die best bij je past, zo bespaar je veel tijd. 
- Maak je huiswerk voor de training indien mogelijk. 
- Het weekend of woensdagnamiddag is een ideaal moment om taken of toetsen voor te 

bereiden die je later in de week hebt. 
- In de examenperiode moet je niet verplicht alle trainingen bijwonen. Het kan wel een goede 

ontspanning zijn 
 

E. Medische begeleiding 

In het hoofdstuk medische begeleiding zoomen we in op 3 thema’s: 

- Het gezondheids- en preventieprogramma: Fit & Gezond Plan – Fc Lembeke 

- Het conditieprogramma 

- De medische procedure in geval van een sportongeval 

Voor sport- of ontwikkelingsgerelateerde klachten kan een speler naast de sportarts of kinesist van 

Fc Lembeke tevens terecht bij Multimed.  

Contactgegevens: 

- Sportarts:  

 Joeri Verschelde, Brugsesteenweg 23A, 9900 Eeklo, 09/377.58.58 

- Kinesist/Fitness coach 

Multimed - Mathieu Welvaert, Aveschoot 8, 9971 Lembeke, 09/377 .04.12 

- Kinesist/Revalidatiecoach 

 Peter Meyvaert, Antwerpse Heirweg 40, 9971 Lembeke, 09/328.74.02  

Binnen Multimed zijn er verschillende medische disciplines aanwezig, zoals: 

- Kinesitherapie: Er zijn meerdere kinesisten aanwezig. Je kan er terecht voor manuele 

therapie, aquarevalidatie, B.E.S.T.-methode, … 

- Orthopedisch schoentechnoloog en zooltherapeut: deze ingezet kan worden tijdens de 

revalidatie of ter preventie. Hij behandelt veel voorkomende voetklachten zoals instabiele 

enkels, voorvoetpijn, afwijkende stand van de voet, … 



- Diëtiste: zij kan tips geven over gezonde voeding, voedingspatroon voor een wedstrijd, 

voeding die recuperatie bevordert, …  

 

▪ Gezondheids- en preventieprogramma: Fit en Gezond Plan: Fc Lembeke 

 
1. Voeding    

 
I. Drinken 

 
De inname van koolhydraten tijdens inspanningen kan een prestatie bevorderend effect hebben. 
Een 7-tal minuten na inname komen de koolhydraten in het bloed en kunnen ze gebruikt worden als 
energie door de actieve spieren.  
 
Aangepaste sportdranken zijn aangeraden;  
 

• Voorkomen dehydratatie. 
• Voorkomen oververhitting van het lichaam ten gevolge van hoge temperatuur tijdens 

inspanning  
• Zorgen voor een snelle opname indien correcte dosis, want makkelijker verteerbaar dan vast 

voedsel. 
 

Een vochtverlies van 2% van het lichaamsgewicht kan een prestatievermindering meebrengen van 
20%. Hoe groter de graad van dehydratatie, hoe slechter het prestatievermogen. Dit vochtverlies 
heeft uiteindelijk een daling van het hartdebiet tot gevolg waardoor er een verminderde 
zuurstoftoevoer is naar de actieve spieren, wat  de prestatie negatief beïnvloedt. Ook zal er minder 
warmte kunnen worden afgegeven. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de inspanning, 
moet rekening gehouden worden met de samenstelling van de drank, het moment waarop 
gedronken wordt en andere specifieke vereisten. 
 
Algemeen is het belangrijk om het vochtverlies op te vangen door het drinken van voldoende water. 

• Net na de opwarming en voor de wedstrijd is het aangewezen om 300 à 600 ml water te 
drinken (eventueel aangevuld met 30 à 50 gram koolhydraten). 

• Tijdens de rust herhaalt men dit maar dan met gewone dorstlesser. Gekoelde drank wordt 
sneller geledigd uit de maag dan warme en is dus beter. Het is aangewezen om de spelers 
tijdens de trainingen ook regelmatig te laten drinken zodat ze dit gewoon zijn tijdens de 
wedstrijden. Zo kunnen plotse ongemakken (maag-darmen) vermeden worden. 
Na de wedstrijd moet het vochtverlies zo snel mogelijk gecompenseerd worden om een 
optimale recuperatie na te streven. 

• Aangezien koffie en alcoholische dranken het tegenovergestelde effect hebben, worden 
deze dranken absoluut afgeraden. 

 
Wanneer en hoeveel drinken? 
 
Hoeveel? Zoveel mogelijk. Wanneer je dorst hebt is het al te laat. Dus drinken moet vóór er een 
dorstgevoel optreedt. 
Pré-hydrateren = voor tijdens en na wedstrijd – training. 
 
Wanneer? ALTIJD… in bijzonder voor de jeugdspelertjes  

• In de kleedkamer voor de training/voor de opwarming (water). 
• Net na de opwarming: 250 ml dorstlesser. 
• Steeds in kleine slokjes, (liever geen gas houdende dranken). 



• Tijdens de rust opnieuw dorstlesser. 
• Tijdens de training elke 30 minuten (in extreme omstandigheden = elke 15 minuten verplicht 

drinken). 
• Na de wedstrijd energie- of hersteldrank. 

 
Soorten sportdranken: 
 

• Sportwaters: Een sportdrank die moet dienen om vocht aan te brengen. Mineraalwater + 
zoetstof (geen energie aanvoer) 

• Dorstlessers: (vb. Aquarius) Een sportdrank die moet dienen om de dorst te lessen, 
vochtverlies te compenseren en in beperkte mate de koolhydraten aan te vullen.  

• Energydranken: Een sportdrank die moet dienen om vocht aan te brengen en tevens van 
energie te voorzien. 

• Hersteldranken: Een sportdrank die moet dienen om vocht aan te brengen, van energie te 
voorzien en voor een snel herstel van de spierafbraak ...te voorzien  

 
II. Eten 

 
Evenwichtige en gezonde voeding is voor een voetballer van essentieel belang voor: 

• Het leveren van goede sportprestaties. 
• Een snel herstel na wedstrijden en trainingen . 
• Herstel van het spierweefsel  
• Blessurepreventie 
• Het algemeen vermijden van gezondheidsproblemen. 

 
De gemiddelde volwassen man met normaal levenspatroon verbruikt ongeveer 2900 kcal per dag. 
Voor wie intensief aan sport doet liggen de energiebehoeftes veel hoger. Voor een voetballer met 
lichaamsgewicht van 70 kg vraagt een volledige wedstrijd ongeveer 1300 kcal extra. Dat brengt zijn 
energiebehoefte voor die dag op ongeveer 4200 kcal wat automatisch extra aandacht vraagt op het 
vlak van voeding. 
 
KOOLHYDRATEN = PURE BRANDSTOF VOOR EEN VOETBALLER 
 
In een evenwichtige voeding komen de belangrijkste energieleveranciers voor 
• Koolhydraten 
• Vetten 
• Eiwitten 

 
Koolhydraten of suikers worden via de vertering afgebroken tot glucose, wat op zijn beurt omgezet 
wordt tot glycogeen. Dit wordt voor een derde opgeslagen in de lever en voor twee derde in de 
spieren. Koolhydraten kunnen voldoende snel energie leveren voor korte, hevige inspanningen  

• Groenten, fruit 
• Peulvruchten 
• Pastaproducten (spaghetti, lasagne, …) 
• Graanproducten, aardappelen, rijst 
• Brood (volkorenbrood, bruinbrood, roggebrood, …) bevatten ook voldoende vitamines, 

mineralen en voedingsvezels 
 

Welke koolhydraten zijn aan te raden? 
Een drietal uren voor de inspanning is het beter om licht verteerbare, energierijke 
voedingsproducten op te nemen. Dit kan gaan over wit brood, witte spaghetti (overdrijf niet met 



sauzen), rijst en verschillende graanproducten. Daarnaast zijn ook rijpe bananen, rijsttaartjes, bruine 
suiker, dadels, vijgen en rozijnen aangewezen voedingsmiddelen. Algemeen kan gesteld worden dat 
vooral zetmeel houdende producten aan te raden zijn. Eiwitten hebben we slechts in beperkte mate 
nodig en dragen weinig bij als bron van energie voor inspanningen. 
 
Voor de training/wedstrijd 
Glycogeenreserves opbouwen de dagen voor de wedstrijd = koolhydratenrijk = KOOLHYDRATENBOM 
Tijdens de training/wedstrijd 
De vochttoevoer is tijdens de inspanning het belangrijkste. Vandaar de voorkeur voor dorstlessers. 
 
 
Na de training/wedstrijd 
Na de maaltijd is het aangewezen om zo snel mogelijk de glycogeenreserves terug aan te vullen en 
de vochtbalans te herstellen om zo een snelle recuperatie te bevorderen. 
 
 

2. Beweging 
 

• Warming up (+- 15 min) 
 

Lichaam letterlijk opwarmen van temperatuur met als doel: 
- Spieren activeren 
- Smeren van de gewrichten 
- Verhogen hartslag -> verhogen energietoevoer 
- Verminderen van stijfheid voorafgaande trainingen 
- Verminderen van de kans op blessures 

… 
 

➢ Lichte looppas (tempo waarop je makkelijk kan praten): 3 min 
 

➢ Opwarmingsoefeningen: 5 min    
 

Armen/schouders 1. Armen kruisen voorwaarts/rugwaarts (symmetrisch) 
2. Armen kruisen voorwaarts/rugwaarts (asymmetrisch) 
3. Armen horizontaal voorwaarts/rugwaarts 

Benen 1. Skipping: knieën tot horizontaal 
2. Trippling: knieën licht heffen, maximale voetcontacten 
3. Hielen zitvlak 
4. Zijwaartse bijtrekpas re/li: squathouding 
5. Huppelpas: binnenkant voet tikken 
6. Huppelpas: Buitenkant voet of hiel tikken 
7. Voeten kruisen (smal-snel / breed-traag) 
8. Sprong: lichte kopstoot 
9. Diepe squat: grond raken 

Romp/bekken 1. Huppelpas: knie naar re <-> armen naar links 
2. Samba li/re 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

➢ Dynamische oefeningen (stretchingvormen met tweaking): 3 min 
 

1. Knie naar de borst brengen: li/re 
2. Trapbeweging zijwaarts halve hoogte: li/re 
3. Trapbeweging voorwaarts schouderhoogte: li/re 
4. Been horizontaal opzij zwaaien 
5.Been opendraaien: li/re 
6. Been Indraaien: li/re 
 

 
➢ Lichte looppas (tempo waarop je makkelijk kan praten): 2 min 
➢ 5 korte versnellingen : 1min 
 

• Cooling down (+- 10 min) 
Op een gecontroleerde gaan afkoelen en ontspannen zodat men zowel een lichamelijk als 
psychologisch effect verkrijgt: 

 
- Verminderen spierpijn post-training (discussie: maar baat het niet, schaadt het niet) 
- Verminderen last op het cardiovasculair systeem: Hartritme herstellen 
- Verminderen veneuze pooling (ophopen van bloed in benen) 
- Verhogen van de flexibiliteit 
- Psychologisch effect: congruentie lichaam en geest 
 

➢ lichte looppas (tempo waarop je makkelijk kan praten): 5 min 
➢ Rek -en stretchoefeningen (statisch of zeer licht dynamisch): 5 min 

o Geen kracht! 
o rustige ademhaling! 
o 12 sec aanhouden (3x) 

 

1. kuitstretch: korte en lange kuitspieren 
2. Hamstringstretch (stand): handen naar de grond 
3. Hamstringstretch (spreidzit): afwisselend li/re 
4. Quadricepsstretch (stand): hiel naar zitvlak 
5. Quadricepsstretch (zijlig): hiel naar zitvlak 
6. Cobrastretch: onderrug 
7. Cat/cowstretch: onder -en bovenrug (hol/bol beweging) 
8. Kneeling warrior stretch: Heupbuigers 
9. Knees pulled in stretch: onderrug en Heupen (bolletje) 
10. Butterfly stretch: adductoren (lies) 
11. Star stretch: onderrug, bilspieren en adductoren 
12. Gluteusstretch (ruglig): bilspieren 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
• Core stability (3x/week : 10-15 sec aanhouden/oef) 
 
De kern -of rompstabiliteit is het (diepe) korset van spieren in de romp (buik en rug) die de basis 
vormt van waaruit (bijna) alle bewegingen plaatsvinden. Het zorgt voor een optimale 
krachtoverdracht van de romp/bekken naar de armen en benen en dat is in voetbal (sport) zeer 
belangrijk! 
 
Voordelen van een goede core-stability: 
- Verbeterde coördinatie van de ledematen door een goede balans/aansturing  

    vanuit de romp 
- Verminderen van de kans op blessures.  
- Verhogen van de spronghoogte (kopduels!) 
- Verhogen van de stabiliteit wervelkolom 
- Verbeterde communicatie zenuwen en spieren: betere performance! 

 

1. Brug met rompsteun (bilaterale -> unilaterale steun) 
2. Voorwaartse plank (bilaterale -> unilaterale steun) 
3. Zijdelinkse plank (gesloten -> open benen) 
4. Superman (statisch -> dynamisch) 
5. Pomphouding (grond -> bal) 
6. Schelphouding (statisch -> dynamisch -> gekruist) 
7. Leg drops (lage buikspieren) 
8. Curl ups (statisch -> dynamisch) 
9. Curl ups gekruist 
10. Ball Squeeze (adductoren/bekkenbodemspieren: statisch -> dynamisch) 
 
Aanvullend:  
11. Squat: bilateraal/unilateraal 
12. Lunge: voorwaarts/zijwaarts 
13. Push-up: schouderbreedte/smal/breed 

 
• Stretching of flexibiliteit 

 
Je hebt 2 vormen van stretching: 

 
- Dynamische stretching: 

➢ In de warming up of tijdens het voetballen (tijdens de training) 
➢ Voetbal is een dynamische explosieve sport dus dynamische stretching zal het        

beste effect hebben op het zenuwstelsel wanneer we stretchen voor/op       
training/wedstrijd. 

➢ We proberen hierbij ook functioneel of taakgericht te werken: nabootsen van       
bewegingen die vaak voorkomen in het voetbal. 

➢ Tweaken: variëren in positie, reikwijdte van beweging, snelheid van beweging,… 
 

 
- Statische stretching: 

➢   In de Cooling down of tussen de trainingen/wedstrijden door (+ in revalidatie) 



➢ Tijdens de training dit vermijden aangezien dit tijdelijk een verminderde         
spierkracht met zich meebrengt: blessurekans! 

➢ Voornamelijk de spieren gaan ontspannen/soepeler maken!! (blessurepreventie) 
 

Dynamische stretching (10x elke kant) Statische stretching (3x 12 sec) 

1. Functioneel: zie warming up 
2. Verende hamstringstretch 
3. Molenwieken 
4. Verende adductorenstretch 
5. Bovenlichaam rotaties li/re 
 
 

1. zie cooling down 
2. Combostretch Quadriceps/hamstring 
3. Combostretch Warrior 

               
3. Tussenseizoensplan 
 

Het volgen van een voorbereidingsprogramma is zeer belangrijk (zelfs noodzakelijk) om met de 
juiste mentaliteit en fysieke paraatheid het nieuwe seizoen te kunnen aanvatten! Dit programma 
vraagt zelfdiscipline en zelfwerkzaamheid van de speler! 

 
Inhoud: 
- Opbouwen van de 3 fysieke kerneigenschappen: uithouding, kracht en lenigheid 
- Maar: werk ook op individuele technische tekorten bv. voetenwerk, sprint, … 

 
Belangrijke opmerkingen: 
- Meer is niet Beter: kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit! 
- Niet Pieken: de conditie rustig en functioneel opbouwen zorgt voor een lang en hoog 

rendement. Dit forceren kan leiden tot kwetsuren of overbelasting! 
- Blessurevrij opbouwen: kwaaltjes eerst laten behandelen alvorens het programma te 

starten! 
- Beoefen ook vaak eens andere sporten 

 
 
▪ Kracht- en conditieprogramma  

 
Ter illustratie van dit onderwerp verwijzen we naar een communicatie van de trainer van U15 naar 
alle spelers van zijn team waarin hij een schema voorstelt voor de opbouw van conditie en kracht 
alsook preventieve strechtingsoefeningen aanreikt. De oefeningen worden ondersteund met een 
video per onderwerp. 
 

Loop--en-preventie

programma-PREPARE-U15.pdf
 

4-weken-Wintersto

pprogramma-U15-2020-2021.pdf
 

 

 

 

 



▪ Medische procedure  

Deze medische procedure geldt enkel indien er zich een sportongeval voordoet tijdens een training 

of een wedstrijd van Fc Lembeke. Een ongeval dat zich voordoet op de openbare weg terwijl u zich 

begeeft van of naar een training of wedstrijd van Fc Lembeke valt niet onder deze medische 

procedure. 

1. Vaststelling van het sportongeval 

Blessures komen vaak voor tijdens het voetballen. Het is belangrijk om tijdig vast te stellen of een 

blessure ernstig (=sportongeval) is dan wel dat dit over een tijdelijk ongemak gaat. De rol van de 

trainer hierin is belangrijk. 

Bij een tijdelijk ongemak is de speler tijdens de training of de wedstrijd even in het onvermogen om 

deel te nemen aan de training of de wedstrijd. In dergelijk geval verlaat de speler even het terrein en 

geeft hij/zij aan de trainer te kennen wanneer hij/zij het spel kan hervatten. 

Bij het vaststellen van een ernstige blessure of sportongeval is het van belang dat de speler het 

terrein verlaat zonder evenwel het spel te hervatten. Het verlaten van het terrein gebeurt pas 

wanneer de speler aangeeft dat dit mogelijk is. Het overhaast verlaten van het terrein kan de ernst 

van blessure verergeren. Gepast reageren is dus aangewezen. 

2. Aangifte van het sportongeval 

Bij het vaststellen van een ernstige blessure of sportongeval is het belangrijk om te oordelen of de 

tussenkomst van een arts noodzakelijk is, dan wel of de speler naar het ziekenhuis moet. In 

voorkomend geval is het belangrijk  dat er een ongevalsaangifte wordt ingevuld door de 

behandelende arts. Het formulier is beschikbaar bij de clubverantwoordelijken of op Pro Soccer Data 

(rubriek Intradesk). 

 

Elk aangesloten lid die zijn lidgeld heeft betaald, is verzekerd tegen sportongevallen via het Federaal 
Solidariteitsfonds (FSF) van de KBVB. 



3. Aandachtspunten bij het invullen van het sportongevallenformulier: 

- Vul zelf naam van de speler en de omstandigheden (datum en uur, plaats, ...) van het 
ongeval in; 

- De Gerechtelijk Correspondent van Fc Lembeke zal het formulier waar nodig aanvullen; 
- Deel 2 van het formulier wordt ingevuld door de behandelende arts: 

o het is belangrijk onderscheid te maken de datum van het ongeval en de datum van 
het eerste medische onderzoek; 

o de arts oordeelt of er tussenkomst noodzakelijk is van een kinesitherapeut of 
fysiotherapeut. 

- Bezorg het formulier ten laatste binnen de 7 dagen na het ongeval aan de Gerechtelijk 
Correspondent, AVJO of jeugdcoördinator samen met een kleefbriefje van de mutualiteit. 
Dit is belangrijk om het formulier tijdig bij de KBVB te kunnen bezorgen zodat de vergoeding 
niet in het gedrang komt. 

- Na een tijdje ontvang je een afschrijvingsformulier dat bij volledig herstel door de 
behandelende arts moet worden ingevuld. Dit document bezorg je dan eveneens zo snel 
mogelijk terug aan de Gerechtelijk Correspondent, AVJO of jeugdcoördinator. 

 
4. Raadpleging arts - kinesist - ziekenhuis 

Indien de tussenkomst van een arts of kinesist noodzakelijk is, dan laten wij de speler de vrije keuze 

om zijn huisarts of kinesist te raadplegen. 

Indien noodzakelijk kan Fc Lembeke onderstaande personen aanraden: 

- Sportarts:  

 Joeri Verschelde, Brugsesteenweg 23A, 9900 Eeklo, 09/377.58.58 

- Kinesist/Fitness coach 

 Mathieu Welvaert (Multimed), Aveschoot 8, 9971 Lembeke, 09/377 .04.12 

- Kinesist/Revalidatiecoach 

 Peter Meyvaert, Antwerpse Heirweg 40, 9971 Lembeke, 09/328.74.02  

- Ziekenhuis 

 AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo, 09/310.00.00 

5. Opvolging van het sportongeval in Pro Soccer Data 

Wanneer een speler een ernstige blessure of sportongeval oploopt, wordt dit door de trainer 

geregistreerd in Pro Soccer Data. 

Dit stelt Fc Lembeke in staat om een opvolging van de blessure te garanderen. 

6. Hervatten van trainingen en wedstrijden 

De speler mag de trainingen en wedstrijden hervatten mits goedkeuring van de behandelende arts 

of kinesist. Dit gebeurt in onderling overleg tussen speler, trainer en arts/kinesist. 

 


