CV Coach - senioren

Persoonlijke gegevens
Naam: Tommy BROECKX
Woonplaats: Middenstraat 11, 2400 MOL
Gsm-nummer: 0497 23 25 97
Emailadres: tommy.broeckx@telenet.be

Opleidingen/Diploma’s (voetbal)
Voetballoopbaan (speler)
Jeugd: Lommel SK en KFC Wezel Sport
1e Elftal: 4 jaar KFC Wezel Sport (4e nat.), 3 jaar KVV Rauw (2e prov.), Berg en Dal (1e prov.), Verbr.
Balen (2e prov.), Verbr. Lommel (2e prov.), 4 jaar KFC Kattenbos Sport (3e prov.), 5 jaar Exc. Hamont
(3e prov.), KFC Hechtel (3e prov.)
Zoals je kan zien, heb ik 20 jaar lang eerste elftal – voetbal gespeeld.
Overal een fantastische tijd beleefd met tal van prijzen en jammer genoeg ook 1x een degradatie…

Trainersloopbaan

Ik ben een trainer met: Enthousiasme, ambitie, passie en toch heel wat ervaring als speler op zowel
nationaal als provinciaal niveau.
Diploma’s: UEFA B, physical coaching, spelerscouting, wedstrijdscouting
Ervaring als trainer bij:
KFC Kattenbos Sport (3e provinciale) – T2 eerste elftal & T1 beloften – 1 seizoen
KFC Witgoor Sport (3e nationale) – T2 eerste elftal & T1 beloften – 4 seizoenen

Competenties
Mijn visie als trainer
Een visie die gericht is op attractief voetbal vanuit een goede organisatie. Ook vind ik het belangrijk
om spelers individueel en als team beter te maken. Niet alleen kennis en ervaring zijn van belang.
Bepaalde kwaliteiten vind ik evenzeer belangrijk.
Dat betekent dat ik:
•
•
•
•

sociaal en communicatief vaardig ben,
open sta voor feedback van spelers en staff,
goed wil samenwerken met technische staff, spelers, bestuur…
mijzelf verantwoordelijk voel voor het elftal maar ook interesse toon voor andere leden en
supporters.

Referenties
Coaches waar ik mee heb samengewerkt:
• Mark Akkermans, KFC Kattenbos Sport
• Wes De Ceuster (UEFA-A), KFC Witgoor Sport
• Patrick Van Houdt (UEFA Pro License), KFC Witgoor Sport
Docenten van reeds gevolgde cursussen:
• Geert Van Gompel, UEFA-C
• Benni Geerts, Trainer B
• Sven Geyens, UEFA-B & wedstrijdscouting & spelerscouting
• Stefan Winters, Physical Coaching

Ik geef toestemming tot de verwerking door Provinciaal Voetbal Limburg van mijn persoonsgegevens zoals die
zijn ingevuld in deze vragenlijst voor publicatie op de website provinciaalvoetballimburg.be, ter informatie en om
ploeg en trainer met mekaar te matchen. Meer informatie in ons privacybeleid.
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