
 
Vind ons terug op de voetbalvelden aan de Viroviossite. De eerste trainingen starten vanaf maandag 10 augustus. Dan 

trappen we 2020-2021 definitief af! Vind ons tevens terug op onze facebookpagina (ke wervik) en onze website 

(www.kewervik.be). Bij vragen, stuur gerust een mailtje naar jeugd@kewervik.be.  

 

Eendracht Wervik trekt de kaart van de jeugd! Onze traditieclub kijkt naar de toekomst en zet, naast 

haar steeds ambitieuze eerste ploeg, in op een sterke jeugdwerking.  

Het Team Jeugd stelt daartoe haar visie op scherp.  

De basis is dat álle jonge sportievelingen van 5 tot 21 jaar uit regio Wervik welkom zijn op 

Eendracht. Elk sportief kind, jongens én meisjes, moet de weg naar de club kunnen vinden en er een 

warme sportieve thuis vinden. Een sociale en sportieve mix. We mikken daarvoor op nauwe 

contacten met de scholen, een actieve rol in het lokaal verenigingsleven en hedendaagse 

communicatie.  

Alles start bij een brede groep van allerkleinsten, die de leuke balvaardigheden en -coördinatie al 

van jongs af aan onder de knie krijgen. Naarmate de kids uitgroeien tot scholieren worden ze verder 

onderlegd op voetbaltechnisch, -tactisch en fysisch vlak. Een enthousiast team van jeugdtrainers 

staat paraat voor een jarenlange plezierige én kwaliteitsvolle opleiding in de voetbalsport.  

Essentieel is dat elk kind centraal staat, iedere speler moet zich kunnen ontwikkelen volgens zijn of 

haar ambities en capaciteiten. Zowel de meer recreatief ingestelde spelers, als de competitieve, als 

de topspelers in spe moeten hun plaats kunnen hebben in de jeugdrangen van Eendracht en de 

gepaste opvolging krijgen. De club zal hiertoe inzetten op de verdere opleidingen van de trainersstaf, 

de implementatie van een ontwikkelingsplan, evaluatiemomenten samen met de ouders, aangepaste 

structuren en werkingsmiddelen ten behoeve van de jeugd. 

Het uiteindelijke doel is in de eerste plaats om de jonge spelers te leren sjotten en hen vele jaren dé 

populairste ploegsport te laten beleven met de kameraden. Daarnaast is het de ambitie de 

jeugdspelers op te leiden tot spelers die kunnen doorgroeien naar een eerste elftal in provinciaal 

voetbal, uiteraard zoveel als mogelijk naar het eerste van Eendracht, of wie weet zelfs naar het 

nationaal voetbal. De club droomt van de Wervikse voetbalambiance van weleer, aan de mooie 

Viroviossite. 

Het kader om deze visie en doelstellingen te realiseren staat alvast klaar. Vanuit de beheerraad 

wordt alle steun gegeven aan het uitgebouwd Team Jeugd. Drie coördinatoren zetten de schouders 

onder de sportieve cel; dagelijks zullen zij in de weer zijn de sportieve werking op punt te zetten 

samen met de trainers, en steeds aanspreekbaar zijn voor de kinderen en ouders. Tornooien en leuke 

nevenactiviteiten zullen worden opgevolgd door de cel organisaties. Tevens kunnen we rekenen op 

social media- en web-beheerders en tal van administratieve medewerkers (zie organigram). 

Dé standaard, dé bakermat, het origineel van een tof en kwaliteitsvol jeugdvoetbal in brede regio 

Wervik, daar wil de club voor gaan.  

Stap voor stap gaan we met het verfrist jeugdteam de fundamenten leggen waarop we een mooi 

voetbalhuis kunnen bouwen. We willen grondig werken op langere termijn. Stiekem hopen we op 

kortere termijn al een aantal resultaten te zien; we ambiëren onder andere een meisjesploeg, een 

terugkeer naar provinciaal jeugdvoetbal, etc. Eerste echte ijkpunt wordt het jaar 2023: de club viert 

dan haar 80-jarig bestaan. Noem het dus gerust ons project “Union 23”.  
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Leve Union! 
Team Jeugd 
Bestuur Koninklijke Eendracht Wervik 
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