
JEUGDWERKING K. LUTLOMMEL V.V. 

POSTFORMATIE PROCEDURE  

DOEL: WAT IS POSTFORMATIE EN WAAROM? 

=> K. Lutlommel V.V. wil haar talentvolle jeugdspelers uit de bovenbouw (U15 t/m U19) extra begeleiding aanbieden door het 
samenstellen van een postformatieploeg, in functie van (een betere) doorstroming naar het 1e elftal.  

=> Deze vorming gebeurt door regelmatig op team tactische elementen te trainen onder leiding van onze (TVJO) postformatietrainer.  

=> Dit geeft de mogelijkheid om spelers (of groep van spelers) meer individueel te benaderen en te werken op hun sterke of werkpunten.  

=> Bovendien zal de postformatieploeg tweemaandelijks één wedstrijd spelen onder leiding van de postformatietrainer.  

=> Dit postformatieteam wordt samengesteld uit +/- 18 spelers van de U15, U16, U17, U18, en U19.  

=> Deze maandelijkse selectie en evaluatie zal gebeuren door de respectievelijke trainers bovenbouw, in samenspraak met TVJO en 
coördinator bovenbouw.  

=> De spelers worden gekozen op basis van hun prestaties, inzet en aanwezigheid op training.  

=> Ook de zogenaamde “futures”, die lichamelijk nog een achterstand vertonen, kunnen mogelijks tot deze selectie behoren.  

=> K. Lutlommel V.V. gaat er namelijk van uit dat ook deze spelers zullen uitgroeien tot volwaardige senioren, en dat de lichamelijke 
verschillen op termijn wegvallen.  

=> De coördinator bovenbouw zal in samenspraak met de TVJO en de respectievelijke trainers erop toezien dat de belasting van de 
spelers niet te groot wordt.  



JEUGDWERKING K. LUTLOMMEL V.V. 

POSTFORMATIE PROCEDURE  

VOORDELEN 

=> Extra platform voor talenten  
=> Talenten samenbrengen 
=> Extra uitdaging 

=> Ambitie van het individu aanwakkeren 

=> Uithangbord voor de club


PRAKTIJK:  
 

=> Spelers worden aangeduid door trainers van de betreffende ploegen in samenspraak met de JC, TVJO en postformatietrainer. 

=> Dit postformatieteam wordt samengesteld uit +/- 18 spelers U15, U16, U17, U18, U19. 

=> Trainingen 1x per maand. 

=> Wedstrijden op aanvraag (doelstelling 1x per 2 maanden). 

=> Evaluaties spelers door JC, trainers, TVJO 

=> Doel = om correct de speler te beoordelen en begeleiden waar nodig i.f.v.  
doorstroming naar het 1e elftal. 
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