
Jeugd SK Londerzeel – Nieuwe spelers 

 

Omdat voetbaltalent kansen moet krijgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste sportievelingen,  
beste voetballer 
  
Onze club en haar jeugdopleiding heeft stilaan flink naam gemaakt in de 
ruime regio van Londerzeel. 
De belangstelling van elite-ploegen voor onze talentjes is erg groot. 
Wekelijks zijn verschillende scouts te vinden  
rond onze velden. Elk seizoen vertrekken  dan ook spelertjes op weg 
naar nieuwe uitdagingen. Daar zijn wij fier op als club. 
  
Om diezelfde reden zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe talentjes uit 
het regionale/provinciale voetbal of naar spelers  
die een nieuwe uitdaging binnen het IP-voetbal zoeken of nieuwe 
kansen willen grijpen vanuit het elite circuit. 
Kortom, iedereen die er aan denkt bij onze mooie club aan te sluiten 
willen we graag uitnodigen voor één of meerdere testtraining(en). 
Stuur een mailtje naar de desbetreffende jeugdcoördinator met 
vermelding van je naam, geboortedatum, huidige club en sterkste 
positie.  
  

• Voor de onderbouw (U8-U9) mail je best naar Robby De 
Brandt, robby.de.brandt@telenet.be 

• Voor de middenbouw (U10 - U13) naar Eric 
Goossens, ericgoossens@hotmail.com 

• Voor de bovenbouw (U14-U17) naar Ludwig 
Meersman, ludwigmeersman@telent.be  

• Voor doelmannen (U10-U17) naar Jari Van 
Roy, jarivanroy@gmail.com 
 

In diezelfde context zijn we natuurlijk ook altijd op zoek naar gedreven, 
gepassioneerde (en al dan niet gediplomeerde) trainers om ons team te 
versterken. 
Mail je cv door naar de coördinator van de bouw die je wil trainen en we 
nemen snel contact met je op. 
  
Tot binnenkort! 
  
Sportieve groet, 
  
De sportieve cel 

Visie jeugdopleiding 

De jeugdopleiding streeft ernaar 

om elke speler zowel op technisch, 

tactisch,fysiek en mentaal vlak een 

goede opleiding aan te bieden, 

ongeacht geslacht, huidskleur, 

religie, geaardheid of kwaliteit, 

steeds in de best mogelijke 

omstandigheden en onder een zo 

goed mogelijke begeleiding. 

 

Bij de onderbouw primeert “the 

fun and formation”. 

Bij de middenbouw en de 

bovenbouw willen we via een 

periodiseringmodel per 

leeftijdscategorie op een lange 

termijn een middel aanreiken om 

een doel te bereiken. 

 

https://jeugd.sklonderzeel.be/ 
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