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29/04/2022 

 

 

Betreft: Opstart VBSL Regionale Jeugdwerking 

 

Beste clubs, coaches, …  

 

Vanuit de Vlaamse Liga willen wij u mededelen dat we eens willen starten met een nieuw project, genaamd 

‘Regionale Jeugdwerking’. De insteek van dit nieuw project is dat we clubs stimuleren om een overkoepelde 

samenwerking tot stand te brengen in de samengestelde regio’s vanuit de Vlaamse Liga. 

Als opstart leggen we de focus op de U12 (miniemen) leeftijdscategorie met ook een toekomstige uitbreiding 

naar U15 (cadetten) leeftijdscategorie. De intentie is om een lagere instapdrempel te creëren voor spelers die 

interesse hebben in club overschrijdende activiteiten.  

 

Hieronder alvast een korte beschrijving van de doelstelling voor 2022: 

Voor wie? 

• Beginnen met U12 Jongens en Meisjes 

Door wie? 

• Een door de VBSL aangestelde regio coördinator die zich kandidaat kan stellen.  

• Door de VBSL aangestelde regio coachen die zich kandidaten stellen (idealiter minimaal 3).  

• Zij trekken de selectie (samen met VBSL) en de organisatie van de trainingen en bepalen de inhoud ifv 

van de planning (gestuurd door VBSL)  

• Invulling budget in coördinatie met VBSL.  

Hoe? 

• De inhoudelijke focus van dit programma zal liggen op de ontwikkeling van spelers alsook de coaches 

die hieraan actief zullen deelnemen.  

• Per regio zal 1 open moment georganiseerd worden. Hieruit worden x aantal spelers geselecteerd 

door regio coachen en VBSL. 

• Voor dit regioteam worden een 6-tal club overschrijdende trainingen voorzien. (Kan afwijken in 2022 

naargelang de progressie van de opstart in 2022) 

• Jaarlijks worden er een aantal kampioenschappen/tornooien/showcase tussen de regioteams 

georganiseerd. 
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Waarom? 

• Een bredere kijk creëren vanuit VBSL van potentieel talent en de ontwikkeling hiervan.  

• Terugvloeiing van sporttechnische kennis naar de lokale club door de betrokken coaches en spelers. 

• Ervaren van club overschrijdende sporttechnische activiteit. 

• Jongeren hebben perspectief wetende dat ze kunnen doorgroeien naar een Vlaamse werking alsook 

kans maken op toekomstige nationale team selecties. 

 

Timing opstart 2022? 

• Aanstellen regio staff  

• Overlegmoment regio’s georganiseerd door VBSL (digitaal) 

• 1 open moment voor geïnteresseerde spelers per regio  

• Selectie en trainingsplanning in samenwerking met regio staff 

• Verdere uitwerking richting 2023 

 

Geïnteresseerd?  

Uiteraard hopen we vanuit VBSL dat we voldoende enthousiaste en gemotiveerde personen kunnen 

overtuigen om van dit project een succesformule te kunnen maken. We zijn ervan overtuigd als we slagen in 

deze opzet, dit een positieve ontwikkeling zal hebben op vlak van spelers alsook coaches in de toekomst. 

Indien u interesse heeft vul dan onderstaand formulier in. 
 

FORMULIER 
 

 

Bij vragen kan je altijd terecht op onderstaande contactgegevens. 

 

Namens de Vlaamse Baseball & Softball Liga, 

Axel Poesmans 
Vlaamse Baseball en Softball Liga 
axel@vbsl.be  

Filip Van Der Meiren 
Vlaamse Baseball en Softball Liga 
filip@vbsl.be  
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