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Lutlommel, 22 september 2022  

Betreft: Jeugdmanager 

Beste spelers, ouders, leden en sympathisanten,


Zoals jullie weten, zijn we volop bezig om de jeugdwerking en haar opleidingen te 
verbeteren. In dat opzicht hebben we een belangrijk nieuws te melden.


Per direct zal Tom Bergmans de functie van jeugdmanager van Lutlommel VV op 
zich nemen. We zijn overtuigd van de kwaliteiten van Tom en zien in hem de 
geknipte persoon om onze jeugdwerking kwalitatief te verbeteren zonder daarbij het 
spelplezier en de liefde voor de bal uit het oog te verliezen. Welkom Tom!


Tom is op zesjarige leeftijd beginnen voetballen bij 
Lommel SK. Op zijn vijftiende voetbalde hij een 

jaartje bij ASV Geel en uiteindelijk heeft Tom op 
zijn zestiende een seizoen bij Lutlommel VV 
gevoetbald. Het was meteen ook het einde van 
zijn actieve voetbalcarrière.


Naast de actieve voetbalcarrière begon Tom op zijn veertiende als terreinverzorger 
van de voetbalvelden van Lommel SK. Vanuit deze functie groeide Tom binnen de 
organisatie van Lommel SK en was hij achtereenvolgens verantwoordelijk voor de 
velden, de accommodatie, de kledij, de kantine, etc.


Op sportief vlak was Tom leergierig; jeugdtrainer van zowel U15 alsook U17 van 
Lommel SK tot coördinator en hoofd jeugdopleiding. Deze laatste rol vervulde hij 
meerdere jaren. Daarom ook dat we overtuigd zijn dat Tom een sportieve 
meerwaarde voor Lutlommel VV zal zijn. Succes met de nieuwe uitdaging Tom! 
Tom zal bereikbaar zijn op het volgende mailadres jeugdmanager@lutlommelvv.be


Marc Vissers op zijn beurt zal voortaan een andere rol binnen Lutlommel VV 
vervullen. Wij wensen hem alvast te bedanken voor het harde werk van de voorbije 
jaren, maar zijn net zo verheugd met het feit dat hij aan de club verbonden zal 
blijven en zich onvoorwaardelijk zal blijven inzetten voor deze mooie club! Bedankt 
voor je inzet en toewĳding Marc!

 
Met hartelijke groeten, 


Bestuur K. Lutlommel VV 
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