
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDBROCHURE: K. ANTONIA F.C. 
Een familiale club met ambitie! 



Wie is Antonia? 
Koninklijke Antonia FC werd opgericht in 1927 en speelt in de Koninklijke 

Belgische Voetbalbond. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jeugdwerking werd in 2020 opnieuw bekroond met het provinciale label 

door de Belgische Voetbalbond. Begin 2023 staat er een nieuwe audit op de 
planning. 

 
 
 

 
 
We zijn tevens de grootste voetbalclub in de regio met meer dan 25 

jeugdploegen. 

We hebben een 1ste Ploeg in 1ste Provinciale en een 1ste Ploeg in 4de Provinciale in 
de provincie Antwerpen.



 

Onze velden liggen aan de Bethaniëlei 84 te Sint-Antonius Zoersel. 
 
 
 
 

 
 
 
Faciliteiten 

We beschikken over 3 volwaardige grote voetbalvelden, 4 afzonderlijke 5 tegen 5 
velden en nu pas, na jarenlang lobbywerk, is het eindelijk zover: we beschikken 
over nog een extra groot voetbalveld (het vroegere gemeenteplein), waar we 
momenteel 2 8 tegen 8 velden hebben geplaatst. 



Missie van de jeugd 
Onze missie wordt mooi samengevat in onze slogan: 

“Antonia, een familiale club met ambitie!”. 

We streven er naar om de beste jeugdopleiding op te bouwen op provinciaal 
niveau binnen de provincie Antwerpen met spelers vanuit de eigen regio binnen 
onze financiële, organisatorische en sportieve mogelijkheden. 

We willen dit bij voorkeur doen met gediplomeerde trainers. 

We willen daarbij op termijn zo veel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding 
naar de 1ste ploeg laten doorstromen. 

Verder willen we ook voldoende aandacht besteden aan de ‘minder getalenteerde 
spelers’ door hen de kans te bieden om op gewestelijk niveau te voetballen en 
hen toch voldoende bij te leren om hun favoriete sport beter te kunnen 
beoefenen. 

 
Door een sterkere integratie van de jeugdopleiding binnen de structuren van 
Antonia willen we het familale karakter van de club versterken zodat zowel onze 
jeugdspelers, trainers als vrijwilligers zich thuis voelen en zich onverminderd 
kunnen inzetten voor Antonia 



Organogram 
 
 

 
 
 
 

De jeugd op Antonia is stevig verankerd in de algemene beslissingsstructuur van 
Antonia dmv de vertegenwoordiging van de AVJO in het uitvoerend comité en van 
de TVJO in de sportieve commissie. Het is hun taak er over te waken dat er 
voldoende aandacht en middelen naar de jeugdopleiding van Antonia gaan. 



Voetbalopleiding 
We trainen volgens de visie en de doelstellingen van de Voetbal Vlaanderen. We 
beschikken over een volledig uitgewerkt leerplan met maandplannen en 
doelstellingen per leeftijdscategorie. 

Dit alles gebeurt onder leiding van een sterke groep trainers. 
Nu, in 2023, heeft KFC Antonia: 2 trainers UEFA A, 4 trainers UEFA B, 1 
Instructeurs B, 11 Instructeurs C, 1 KeepersTrainer. In 2023 zullen er 
bijna 20 gediplomeerde trainers zijn. 
De trainers worden bovendien intern begeleid door een gediplomeerde  
technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (cursus TVJO 1) die er over waakt 
dat de doelstellingen in het leerplan worden gehaald. 

We leren uw kinderen op een spelende manier voetballen, met héél veel aandacht 
voor fun en afwisseling voor de allerkleinsten (vergelijkbaar met de 
demotrainingen tijdens de voetbalinitiatie). 

We hebben goed gewerkt en we hebben nu bijna 40 meisjes in de club. 
Sinds dit jaar hebben we 3 meisjesploeg in de competitie (U11 – U13 – U16). 
Tijdens de voetbalinitiatie van de club kwamen er veel meisjes even meeproeven 
van het voetbal. We hopen dat het aantal meisjes jaar na jaar gaat stijgen, 
volgend seizoen hopen we van start te gaan met een senioren damesploeg. 

 

 
Antonia is een familiale club met ambitie! Ons provinciaal label laat ons toe om 
zowel de getalenteerde als minder getalenteerde voetballers te laten spelen, elk 
op hun niveau onder degelijke begeleiding. 

De spelers worden bovendien tweemaal per jaar geëvalueerd. De 
vooruitgang en de werkpuntjes worden dan samen met de ouders besproken. 



Speelgelegenheid 
We behandelen alle spelers zoveel mogelijk als gelijk dus voorzien we in 

een evenredige verdeling van de speeltijd voor alle spelers en dit t.e.m. 

scholieren, U17. We streven ernaar om elke jeugdspeler die is geselecteerd 

voor een wedstrijd effectief minstens 50% van de normale wedstrijdduur 

te laten spelen. 

Voor U6 t.e.m. U9 trachten we zelfs om alle spelers evenveel speelminuten 

te gunnen. 

Uitzonderingen op deze 50%-regel kunnen gemaakt worden : 

- in het kader van revalidatie na een kwetsuur 

- in het kader van een sanctie (zie hoger) 

- wanneer een jeugdelftal uitzicht heeft op het behalen van de 

kampioenstitel (op maximum 3 speeldagen voor het einde van de 

competitie) 

- wanneer een speler geselecteerd is voor 2 wedstrijden bij 2 elftallen 

tijdens eenzelfde weekend. 



Familiale club 
Antonia is bovenal een familiale club waar we onze uiterste best doen opdat 
iedereen zich bij ons thuis voelt: spelers, trainers, ouders, grootouders, ... 

Er worden een hele reeks activiteiten georganiseerd voor de kinderen 
(tornooien, Sinterklaasfeest, kinderdisco, ...), maar ook voor de ouders 
(spaghettie-weekend, grootouderdag, jeneverweekend, bal, ) en dan 
spreken we nog niet van de legendarische ouderdag. Dit is ‘de 
championsleague finale’ waar de kinderen de kans krijgen om te voetballen 
(afhankelijk van de leeftijd) tegen hun mama’s of papa’s. Het geheel wordt 
dan afgesloten met een barbecue! 

Het spreekt voor zich dat we over een ruime kantine beschikken waar na de 
wedstrijden uitvoerig kan nagepraat worden. 

 
 
 

Samengevat zijn de troeven van Antonia: 
- gezellige, familiale club 

- provinciale jeugdopleiding met goed voetballeerplan 

- hoog aandeel gediplomeerde Bloso trainers 

- enthousiaste en gemotiveerde trainers 

- mooie, ruime accomodatie met 3 volwaardige velden, 2 8tegen8 velden en 4 
5tegen5 velden 

 

Kortom: 

“een familiale club met ambitie!” 

Interesse om ook deel uit te maken van onze familie? 

Dan kan u contact opnemen met Tom Verstrepen, onze technisch 
verantwoordelijke jeugdopleiding of met Lynn Pilette algemeen verantwoordelijke 
jeugdopleiding. 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website van Antonia: 
www.kfcantonia.com. 

http://www.kfcantonia.com/


Contactpersonen Jeugdbestuur K.Antonia 
 
 

https://www.kfcantonia.com/2/contact/ 
 
Eric De Peuter, GC website: e-mail: kfcantonia@gmail.com 

http://www.kfcantonia.com/2/contact/
mailto:kfcantonia@gmail.com
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