
1 | b l a d z i j d e  

 

    

 

JEUGDBELEIDSPLAN 

2018 - 2023 
 



2 | b l a d z i j d e  

 

1 Inhoud 

Inhoudsopgave 

1 INHOUD ....................................................................................................................................... 2 

2 ORGANISATIE KFC LILLE ....................................................................................................... 6 

 Inleiding ........................................................................................................ 6 

 Cluborganisatie KFC Lille ............................................................................... 6 

3 JEUGDBESTUUR ........................................................................................................................ 8 

 Jeugdvoorzitter ............................................................................................. 8 

 AVJO / Secretaris .......................................................................................... 8 

 TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding) .................................... 9 

 Jeugdcoördinator ........................................................................................ 10 

 Adviesorgaan .............................................................................................. 11 

 Spelersraad ............................................................................................. 11 

 Ouderraad ............................................................................................... 12 

 Bestuursleden ............................................................................................. 12 

 Taken Raad van Bestuur ........................................................................... 12 

 Taken Dagelijks Bestuur ............................................................................ 13 

 Taken Sportieve Cel (Sportieve Commissie) ................................................. 13 

4 VISIE & MISSIE KFC LILLE................................................................................................... 14 

 Visie KFC Lille .............................................................................................. 14 

 Fun: plezier, spelvreugde .......................................................................... 14 

 Education: de voetbalopleiding op zich ........................................................ 14 

 Filosofie: attractief zonevoetbal .................................................................. 14 

 Spelersprofiel .......................................................................................... 14 

 Trainersprofiel ......................................................................................... 15 

 TALENTONTWIKKELING ............................................................................ 16 

 Missie KFC Lille (opleiding – ontplooiing – doorstroming) ........................... 17 

 Doorstroming via postformatie naar A/B-kern .............................................. 17 

 Waarden KFC Lille ....................................................................................... 18 

 Analyse van de jeugdopleiding bij KFC Lille ................................................. 18 



3 | b l a d z i j d e  

 

5 OPLEIDINGSSTRUCTUUR ................................................................................................... 20 

 OPLEIDINGSPLAN SPELER ........................................................................... 20 

 OPLEIDINGSPLAN DOELMAN ....................................................................... 20 

 TRAININGSORGANISATIE ........................................................................... 20 

 WEDSTRIJDORGANISATIE ........................................................................... 21 

 SPEELGELEGENHEID ................................................................................... 21 

 Evaluatie ..................................................................................................... 21 

 Remediëring en bijsturing ........................................................................... 21 

 Met de beste middelen en trainers .............................................................. 21 

 Interne opleidingen .................................................................................. 21 

 Externe opleidingen .................................................................................. 22 

 Profiel van de jeugdtrainer ........................................................................ 22 

 Taken van de trainer ................................................................................ 22 

 Profiel van de jeugdkeeperstrainer ............................................................. 23 

 Taken van de jeugdkeeperstrainer .............................................................. 23 

 Profiel van de ploegafgevaardigde .............................................................. 24 

 Taken van de ploegafgevaardigde: ............................................................. 24 

 Scouting ...................................................................................................... 25 

 Interne scouting ....................................................................................... 25 

 Externe scouting ...................................................................................... 25 

 Scouting in de onderbouw (U6-U9) ............................................................. 26 

 Scouting in de middenbouw (U10-U13) ....................................................... 26 

 Scouting in de bovenbouw (U15-U17) ......................................................... 26 

6 VROEG- OF LAATRIJPE ONTWIKKELING ....................................................................... 28 

7 RODE KAART TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE !!! ............................................ 29 

8 DE TIEN GEBODEN VAN DE FAIR-PLAY ......................................................................... 30 

9 INTERNE AFSPRAKEN MET ONZE JEUGDSPELERS..................................................... 31 

 Intern of huishoudelijk reglement ............................................................... 31 

 Algemeen .................................................................................................... 31 

 Trainingen ................................................................................................... 31 

 Wedstrijden ................................................................................................. 32 

 Sancties ...................................................................................................... 32 



4 | b l a d z i j d e  

 

 Afspraken in verband met de school............................................................ 33 

 Studiebegeleiding en socio-emotioneel welzijn van onze spelers ..................... 33 

 Drugs- en dopingbeleid ............................................................................... 34 

10 COMMUNICATIE BINNEN KFC LILLE ............................................................................... 36 

11 OVEREENKOMST MET ONZE SPELERS ........................................................................... 38 

12 OVEREENKOMST MET DE OUDERS ................................................................................. 39 

13 PANATHLON-VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT............................ 40 

14 LEDENBEHOUD & LEDENWERVING ................................................................................ 42 

 Ledenbehoud ............................................................................................ 42 

 Ledenwerving ........................................................................................... 43 

 Rekrutering van speler ............................................................................. 43 

 Rekrutering van trainer ............................................................................ 43 

15 BIJLAGEN.................................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | b l a d z i j d e  

 

 

Voetbal... Samen 

samen strijden… 

samen werken voor datzelfde doel… 

elkaar steunen en vertrouwen…  

samen winnen…samen verliezen… 

samen lachen...  

samen plezier maken…  

dat is voetbal… 

samen! 

Voetbal... Voel je goed 

fysieke inspanningen…  

tactische intelligentie…  

lenigheid en kracht…  

dribbelen en versnellen…  

soleren en duelleren…  

aanvallen en verdedigen…  

pareren en scoren…  

voetbal… 

voel je goed!  

Voetbal... Een Feest 

aanmoedigen en supporteren... 

vreugde bij succes… 

troost bij verdriet… 

respect voor vriend en tegenstander… 

wil om te winnen… 

waardig in het verlies… 

voldoening van de inspanning… 

smullen van de ontspanning… 

voetbal… 

altijd een feest! 

Het bestuur van KFC Lille engageert zich een club te vormen waar we ons allen samen goed 

voelen, waar we van onze sport een feest maken, waar onze jeugd kansen krijgt, een 

respectvolle opleiding aangeboden wordt en voldoende opportuniteiten krijgt zich in 

competitieverband met leeftijdsgenoten op een sportieve manier te meten... 

Namens het bestuur 

Jef Proost 

augustus 2018 
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2 Organisatie KFC Lille  

 Inleiding 

Wij hebben als club, met dit beleidsplan, zeker niet de intentie om het voetbal terug te gaan 

uitvinden. Dat is vele jaren geleden al gebeurd. Wel willen wij met dit jeugdbeleidsplan een 

duidelijke visie vooropstellen. 

Werken met jeugd, is werken met kinderen. Wanneer een speler zijn eerste stapjes zet in 

de voetbalwereld, is hij dikwijls niet meer dan een kleuter. Om tot een bruikbare speler uit 

te groeien, moet hij, verdeeld over verscheidene categorieën een complexe materie 

verwerken. Net zoals dat in het onderwijs het geval is, moeten we trachten de juiste 

leerstof (oefenstof) op het juiste tijdstip aan te reiken.  

Om dit te kunnen verwezenlijken werken we volgens een bepaalde visie, met als rode draad 

doorheen de ganse opleiding : ‘leren voetballen - door te voetballen’. 

Voetbal is FUN. Wij willen alle jongeren van Lille en omgeving de kans geven samen met 

vrienden te voetballen in optimale omstandigheden. In deze filosofie is het van het grootste 

belang dat de speler zich thuis voelt op de club en er voldoende plezier beleeft. Ook ouders 

en familieleden moeten zich bij KFC Lille ‘goed’ en betrokken voelen. Eén van onze 

doelstellingen en aandachtspunten (zie kader) is om op termijn meer ouders en vrijwilligers 

te betrekken in de werking van de club en de verdere uitbouw van de jeugdopleiding. 

Uiteindelijk moet KFC Lille een toonbeeld worden van provinciale jeugdwerking. Onze 

opdracht is dus: een kwalitatieve opleiding geven en een maximale doorgroei naar het 

eerste elftal realiseren. Zonder daarbij uit het oog te verliezen dat amusement, fair-play en 

gezonde discipline noodzakelijke ingrediënten zijn, waarbij de jeugdopleiding dient 

aangepast te zijn aan de leefwereld van de jeugdspeler en een meerwaarde dient toe te 

voegen aan wat de speler reeds meekrijgt vanuit de opvoeding thuis en op school. Een 

schooldiploma is een vereiste om te slagen in het leven en krijgt bij KFC Lille dus de 

absolute voorrang op de voetbalopleiding, bvb. door de aanpassing van het trainingsschema 

tijdens de examenperiode.  

Tijdens de opleiding is het resultaat ondergeschikt aan de ontplooiing van het individu en 

het belang van het team. De focus bij onze jeugd ligt daardoor niet zozeer op het 

wedstrijdresultaat, maar wel op de vooruitgang die de speler individueel maakt. Als het voor 

de ontplooiing van de jeugdspeler beter lijkt, worden bij de club de betere voetballers 

doorgeschoven naar een hoger spelend team waardoor de trainingsbelasting verhoogd en 

de moeilijkheidsgraad opgevoerd wordt. Deze doorstroming gebeurt op basis van evaluaties 

en gesprekken die tweemaal per jaar plaatsvinden. Dit evaluatiegesprek is een onderhoud 

tussen TVJO, trainer, speler en ouders. 

 Cluborganisatie KFC Lille 

Een degelijke organisatie binnen elke club is vereist. We kunnen dit bij KFC Lille daarom het 

best weergeven in de vorm van een organigram. Door de samenwerking van verschillende 

mensen binnen de club dienen er uiteraard perfecte afspraken gemaakt worden. De taken 

zullen daarom moeten worden verdeeld. Wie doet wat ? Is dit strikt afgelijnd of overlappen 

verschillende functies elkaar ? Op termijn mag er zeker niet naast of tegen mekaar gewerkt 

worden. Afstemmen van de specifieke taken is dus uiterst belangrijk en is de 

taakomschrijving duidelijk en transparant genoeg binnen de club ? Het is op deze manier 
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dat het organigram tracht een inzicht te geven in de clubstructuur van KFC Lille. Hiermee 

probeert de club duidelijkheid te scheppen over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die 

vereist zijn om acties te ondernemen of om beslissingen te nemen. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat het organigram enkele niveaus telt: 

 Vb. mensen die het beleid bepalen, budgetten opmaken,… 

 Vb. mensen die de beslissingen van het hierboven vermelde niveau kunnen omzetten in 

concrete acties en feedback moeten geven aan niveau 1 

 Vb. mensen die op het (jeugd)complex de opgelegde taken uitvoeren 

KFC Lille is als club een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). De leiding wordt gevormd door Raad 

van Beheer + dagelijks bestuur, waarbij de Algemene Vergadering meer een wettelijke rol vervult. Het 

dagelijks bestuur neemt de dagdagelijkse taken op zich. De voorbereidingen van het beleid en de 

verdeling van de diverse taken naar andere niveaus, zoals administratie (G.C. – Jeugdsecretaris), 

sportieve cel, medische cel, logistiek en infrastructuur, jeugdopleiding enz… 

De wijze waarop de jeugdopleiding vertegenwoordigd is in de volledige structuur van de club is 

bepalend in welke graad er medezeggenschap / inbreng is in het totale beleid van KFC Lille. Er worden 

vanuit de club voldoende financiële en logistieke middelen voorzien om de jeugdwerking het best 

mogelijk te laten functioneren.  

KFC Lille heeft daarom als doel gesteld (op lange termijn – periode tot 2020 – zie verder bij 

doelstellingen van de club) om eigen opgeleide spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. 

Spelers die dus intern gerekruteerd worden en waardoor de jeugdwerking binnen KFC Lille naar waarde 

wordt geschat. 
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3 Jeugdbestuur 

Een goed jeugdbeleid vraagt een goed jeugdbestuur. Naast het hoofdbestuur van KFC Lille 

is er binnen de club dan ook een apart bestuur voor het jeugdvoetbal, die de 

eindverantwoordelijkheid heeft omtrent het reilen en zeilen van de gehele jeugdopleiding. 

Het jeugdbestuur wordt gevormd door:  

 Jeugdvoorzitter 

 AVJO / secretaris 

 TVJO  

 Jeugdcoördinator 

 Bestuursleden verantwoordelijk voor materialen, bepaalde evenementen, enz… 

Hun taak bestaat erin het opstellen, invoeren en realiseren van het jeugdbeleidsplan. Hierbij 

zijn vrijwilligers belangrijk voor de continuïteit. Het jeugdbestuur draagt een 

verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Om te 

komen tot een duidelijke structuur en een werkbare situatie is binnen het jeugdbestuur een 

taakverdeling. Een organigram wordt in bijlage toegevoegd. 

 Jeugdvoorzitter 

 Hij is in overleg met TVJO verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

jeugdopleidingsplan, ondersteunt de TVJO en zijn assistent ter zake 

 Coördineert en overlegt tussen de verschillende medewerkers en tussen de diverse 

geledingen van de club 

 Is verantwoordelijk voor aanmelden van en stimuleren van opleidingen en cursussen 

voor het jeugdkader 

 Organiseert vergaderingen van jeugdbestuur ivm dagelijkse werking 

 Delegeert de organisatie van nevenactiviteiten om de jeugdwerking te spijzen 

 Organiseert mede de praktische omkadering van de tornooidagen 

 Roept in overleg met TVJO’s vergaderingen van jeugdtrainers bijeen en neemt er aan 

deel 

 Bespreekt mee kandidaat trainers/afgevaardigden voor het komende seizoen 

 Bespreekt met TVJO omkadering voor jeugdploegen 

 Is aanspreekpunt voor iedereen die met het jeugdbeleid te maken heeft – ook 

nieuwe leden 

 Zetelt in het dagelijks bestuur van de club waar hij mede beslissingsrecht heeft 

 AVJO / Secretaris 

 Inplannen van de voorbereidings- en vriendenwedstrijden  

 Opstellen van het trainingsschema (velden en uren) in overleg met TVJO en trainers  

 Opstellen de tornooikalender en coördinatie van eigen tornooien.  

 Zorgen voor opvang, inschrijving en voorlichting van nieuwe spelers en hun ouders  

 Zorgen voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling  

 Bijwonen van de maandelijkse trainingsvergaderingen  

 Aanstellen van ploegafgevaardigden  

 Relaties onderhouden met ploegen uit de buurt ivm mogelijke 

samenwerkingsverbanden  

 Voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen + nota nemen en verslag maken  
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 Zorg dragen voor de taakverdeling binnen de jeugdcommissie 

 TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding) 

De jeugdcoördinator begeleidt een brede waaier van sportieve activiteiten die los 

staan van de administratieve activiteiten. 

 

De taken van de TVJO bestaan uit: 

 

 Aanspreekpunt voor coaches, spelers en ouders voor alle sportieve 

aangelegenheden. (voetbalvisie, specialisatietrainingen, ploegindelingen, selecties, 

enz.) 

 Bewaken van de opleidingsvisie door: 

o Regelmatig bijwonen van trainingen van de verschillende coaches; 

o Regelmatig bijwonen van jeugdwedstrijden; 

o Het formuleren van feedback voor de coaches (ivm trainingen en 

wedstrijden). 

 Evalueren van de vooruitgang van spelers, in samenspraak met de betrokken coach, 

om indien gewenst een speler 

o door te schuiven naar een hogere reeks 

o terug te halen naar de eigen reeks 

 Begeleiden van de coaches bij de opmaak van de individuele evaluatiefiches van de 

spelers en hen bijstaan bij de evaluatiegesprekken met speler/ouders. 

 Organiseren, begeleiden en deelnemen aan specialisatie- of demotrainingen. 

 Opvolgen van het externe aanbod aan cursussen en trainingen. Trainers motiveren 

om zulke cursussen te volgen en evalueren. 

 Deelname aan vergaderingen allerhande. 

 Rapporteren van zijn activiteiten als jeugdcoördinator aan het clubbestuur en 

optreden als spreekbuis van spelers en ouders naar bestuur. 

 Operationele uitvoering en opvolging van het sportieve beleid van de Jeugdopleiding 

 Geeft leiding aan het overleg met de trainers (Trainersvergaderingen) 

 Aanwerven van en contractbesprekingen met trainers in samenspraak met de 

verantwoordelijke voor de Sportieve Cel 

 Ondersteuning voor de trainers 

 Jaarlijks evalueren van de trainers 

 Lid van het Jeugdbestuur en de Sporttechnische Commissie 

 Advies geven omtrent scouting (intern en extern) 

 Onderhouden van contacten met de clubs uit de regio en de KBVB 

 Aanspreekpunt voor aanmelding van nieuwe jeugdleden 

 Nieuwe aansluitingen en lijst van jeugdspelers beheren in samenspraak met GC 

(secretariaat) 

 Organisatie van vriendschappelijke wedstrijden en eindbeslissing over deelname aan 

tornooien 

 Fungeren als 1ste aanspreekpunt bij sportieve problemen 

 Opstellen trainingskalender van alle ploegen 

 Opvolging inbreng in Pro Soccer Data 

Functieprofiel 

 diploma TVJO (of minstens te behalen) of UEFA A 

 ervaring als jeugdtrainer/ coördinator is noodzakelijk 

 goede sociale en communicatieve vaardigheden 
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 goede leidinggevende kwaliteiten 

 groot oplossend vermogen 

 enthousiaste persoonlijkheid, met oog voor de cultuur van KFC Lille 

 zelf een voetbal-verleden en eventueel heden (voetbal-inzicht) 

 goed kunnen leidinggeven en voorzitten vergaderingen 

 visie op jeugdvoetbal en op beleid ontwikkelen en laten uitvoeren 

 goede scout met inzicht in onderscheid tussen talent en recreant 

Aanstelling door 

 Jeugdbestuur – Beheerraad 

 Jeugdcoördinator 
 

Verantwoordelijk voor het opmaken, toepassen en opvolgen van het totale sporttechnisch 

voetbalbeleid en dit voor zijn specifieke doelgroep (Bovenbouw – Middenbouw – 

Onderbouw) 

 Opmaken en opvolgen van het sportief jeugdbeleid in samenspraak met de Sportieve 

Cel en de TVJO 

 Zorg dragen voor de uitvoering van het opleidingsplan 

 Adviseren, begeleiden, stimuleren en corrigeren van jeugdtrainers tijdens de 

trainingen en wedstrijden (= dagelijks contactpersoon) 

 Verantwoordelijk voor de bezetting van de trainers en voor het scheppen van 

optimale voorwaarden 

 Organiseert op regelmatige basis vergaderingen met de trainers 

 Stelt trainingsrooster op 

 Advies geven omtrent organisatie tornooien 

 Onderhouden van contacten met de clubs uit de regio en de KBVB 

 Stimuleert trainers in het volgen van bijkomende opleidingen 

 Eindverantwoordelijke voor de samenstelling van de jeugdteams en het vervroegd 

doorstromen van jeugdspelers 

 Aanspreekpunt voor de ouders in geval van sportieve problemen 

 Rapporteert aan de TVJO en de sportieve Cel 

 Inplannen van vriendenwedstrijden en voorbereidingswedstrijden in samenspraak 

met de trainers 

 Opvolging inbreng in PSD 

Functieprofiel 

 ervaring als jeugdtrainer is noodzakelijk 

 goede sociale en communicatieve vaardigheden 

 goede leidinggevende kwaliteiten 

 enthousiaste persoonlijkheid, met oog voor de cultuur van KFC Lille 

 zelf een voetbal-verleden en eventueel heden (voetbal-inzicht) 

 visie op jeugdvoetbal en op beleid ontwikkelen en laten uitvoeren 

 goede scout met inzicht in onderscheid tussen talent en recreant 

Aanstelling door 

 TVJO – Jeugdbestuur – Beheerraad 
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 Adviesorgaan 

 Spelersraad 

De spelersraad werd opgericht om de bestaande jeugdwerking nog te verbeteren en om de 

mening van onze jeugdspelers over niet-sportieve items te horen. 

Doel 

Door de spelersraad krijgen de spelende leden inspraak in de jeugdopleiding, waardoor hun 

mening kan worden gekanaliseerd aan de sportieve cel en het bestuur. 

De spelersraad is in de eerste plaats een adviesorgaan zonder beslissingsbevoegdheid waar 

ideeën en voorstellen tot initiatieven, afkomstig van jeugdspelers geventileerd kunnen 

worden.  Spelers kunnen hun stem laten horen over wat ze goed vinden en wat er 

verbeterd kan worden (tips, opmerkingen en klachten). 

Vervolgens worden deze items grondig onderzocht waarna een actieplan kan worden 

opgesteld ter verbetering van de jeugdflow en verder kan worden opgevolgd. 

De feedback is van cruciaal belang voor een goede en transparante wisselwerking tussen 

alle partijen. 

Samenstelling 

 De kapitein van elke ploeg vanaf U13, prov/gew, zetelen in de spelersraad.  

Functionering en rapportering 

TVJO zorgt voor de gestructureerde set-up en roept de vergadering samen. 

De frequentie van vergaderen gebeurt tweejaarlijks waartoe de afgevaardigden van de 

spelers worden uitgenodigd. 

De TVJO informeert het Jeugdbestuur bij de eerst volgende vergadering, waarbij de 

voorstellen worden besproken en actiepunten uitgewerkt. 

Nadat het Jeugdbestuur een stelling inneemt of een beslissing neemt, wordt dit op de 

eerstvolgende vergadering meegedeeld aan de spelersraad. 

Waarvoor dient de spelersraad niet 

Het mag nooit de bedoeling zijn om de vergaderingen te gebruiken als klankbord voor het 

spuien van kritiek op een trainer, afgevaardigde en/of een ploegmaat of een persoon welke 

betrokken is bij de werking van de club. 
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 Ouderraad 

De ouderraad zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen: ouders, het 

jeugdbestuur en de technische staf. Hierdoor ontstaat er een grotere transparantie en 

vertrouwensband. De ouderraad is een adviesorgaan en heeft dus geen 

beslissingsbevoegdheid. 

SAMENSTELLING VAN DE OUDERRAAD 

We trachten deze groep zo groot mogelijk te maken, maar merken op dat er weinig 

engagement is van de ouders. Toch streven we naar: 

 Eén vertegenwoordiger van elke leeftijdscategorie (U6 t.e.m. U19) 

 Een secretaris: aangeduid tijdens een verkiezing op deze eerste ouderraad. 

 Een voorzitter: deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen 

te leiden. 

 TVJO: zorgt voor terugkoppeling van en naar het Jeugdbestuur 

 TAKEN VAN DE OUDERRAAD 

 De belangen van zowel de jeugdspeler en de ouders te behartigen. 

 Eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door de ouders of jeugdspelers 

melden aan het jeugdbestuur (= meldingsplicht). 

 Ouders stimuleren zich actief in te laten met activiteiten in het belang van de 

JEUGDOPLEIDING. 

 Participatie van de ouders vergroten. 

 Gevoel versterken om deel uit te maken van voetbalclub KFC Lille 

 Positivisme uitstralen t.o.v. de club en de jeugdwerking. 

 3-tal vergaderingen per seizoen. 

WAT KOMT ER AAN BOD OP VERGADERINGEN? 

 organisatorische zaken 

 extra-sportieve zaken 

 algemene zaken 

Individuele belangen worden bij voorbaat niet behandeld! 

 Bestuursleden 

De overige jeugdbestuursleden zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op hun 

werkterrein (evenementen, materiaalbeheer, overige aandachtspunten, enz…) 

 Taken Raad van Bestuur 

Binnen de werking van de vzw KFC Lille heeft de Raad van Bestuur vnl. wettelijke 

bevoegdheden, zoals: 

 het aanpassen van de statuten 

 het benoemen of afzetten van bestuursleden 

 het bespreken, toelichten en goedkeuren van de rekeningen 
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De Raad van Bestuur wordt samengeroepen naar gelang de optimale werking van de club 

dit vereist. 

 Taken Dagelijks Bestuur 

In het dagelijks bestuur bij KFC Lille zetelen o.a. de voorzitter, de Gerechtigde 

Correspondent, de jeugdsecretaris, de jeugdvoorzitter, de TVJO + enkele leden. Het 

Dagelijks Bestuur vergadert wekelijks op donderdagavond (20u) in het vergaderlokaal van 

de club. Zij bespreken en organiseren de dagdagelijkse werking van de club. Zij voeren o.a. 

de besluiten uit, genomen binnen de Raad van Beheer. 

 Taken Sportieve Cel (Sportieve Commissie) 

De sportieve cel zal tijdens de maandelijkse trainersvergadering evaluaties maken van de 

voorbije periode. Op deze overlegmomenten worden de ontwikkeling, begeleiding en 

prestaties van onze spelers en ploegen grondig geëvalueerd. Verder moeten de mogelijke 

problemen opgelost worden en kunnen er standpunten naar voor gebracht worden. Tevens 

zal er hier op toegezien worden dat onze trainers de vooropgestelde visie van de TVJO en 

jeugdopleiding volgen. Wanneer er beslissingen dienen genomen te worden dient de TVJO 

het standpunt van elk aanwezig lid op te vragen en nadien zal hij in overleg een besluit 

nemen. Wanneer er beslissingen dienen genomen te worden op bvb. financieel gebied 

(investeringen in materiaal, kledij, enz.) zal er nadien tevens overleg gepleegd worden met 

de Raad van Bestuur.  

De vergaderdata worden vooraf bekend gemaakt via e-mail aan de trainers en op de 

website van de club (kalender). De inhoudspunten (agenda van de vergadering) worden 

tijdig door onze TVJO  –digitaal  aan de trainers gemeld. De jeugdsecretaris maakt na afloop 

van elke vergadering een verslag van alle besproken actiepunten. 
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4 Visie & Missie KFC Lille  

 Visie KFC Lille 

In onze club willen wij trachten te werken naar de visie van de KBVB. Deze visie steunt op 

enkele belangrijke principes: 

 Fun: plezier, spelvreugde 

 Elke speler die bij de club is moet plezier beleven aan het spelletje. 

 Het leren voetballen moet op een leuke en aangename manier gebracht worden. 

 Elk kind is uniek en moet kansen krijgen; ook de mindere goden moeten graag naar 

de club komen. 

 We streven er tevens naar om een gezond evenwicht te vinden tussen voetbal en 

studie. 

 We houden er tevens aan alle spelers minstens 50% speeltijd te geven om alzo de 

voorgeschreven regels van het VFV na te komen. 

“WE WON, WE LOST, EITHER WE HAVE FUN“ 

 Education: de voetbalopleiding op zich 

 Iedere speler heeft het recht om een doelgerichte voetbalopleiding te krijgen. Dit wil 

zeggen dat elke speler een opleiding krijgt op zijn eigen aangepaste niveau 

(provinciaal/gewestelijk). 

 4-6 jaar : pure balgewenning en spelplezier 

 7-12 jaar: aanleren, verbeteren en automatiseren van basistactieken en -technieken 

in wedstrijdechte omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten.  

 Vanaf 12 jaar: maximale aandacht op individuele ontwikkeling binnen een bepaald 

spelsysteem  

 Respect voor iedereen die zich veelal vrijwillig inzet voor de club 

 Filosofie: attractief zonevoetbal 

De club werkt voor alle jeugdploegen met eenzelfde veldbezetting en spelsysteem. Ploegen 

die 5 tegen 5 voetballen spelen in ruitvorm, ploegen die 8 tegen 8 voetballen spelen in een 

dubbele ruit en ploegen die 11 tegen 11 voetballen spelen in een 1-4-3-3 vorm. Dit alles 

vergemakkelijkt de doorstroming binnen de club tot in het eerste elftal. 

Wij kiezen voor het zonevoetbal waarbij de flanken dubbel bezet worden en hoge druk naar 

voor wordt gezet. Door in zone te voetballen ontwikkelt de speler zijn voetbalintelligentie. 

KFC Lille wil in alle categorieën aanvallend voetbal spelen en dit zoveel mogelijk op de helft 

van de tegenstander.   

 Spelersprofiel 

Voor elke speler wordt een persoonlijke beoordelingsfiche opgesteld met daarin zijn 

technische, fysieke, tactische en persoonlijkheidskenmerken en progressie ervan. Ook wordt 

gewerkt aan het aanleren van specifieke mentale vaardigheden : motivatie – zelfdiscipline – 

vertrouwen in eigen kunnen – concentratie – spelen in teamverband – uitstraling – houding 

voor, tijdens en na de wedstrijd. Zie verder in bijlage de mentale progressie per 

leeftijdscategorie.  
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 Trainersprofiel 

Men zegt dikwijls dat de beste trainers zich met de jeugd zouden moeten bezighouden. 

Daartegenover staat dan weer dat niet iedereen geschikt is voor een dergelijke taak. Een 

ploeg trainen is één, een ploeg samenhouden is een andere zaak. Zelfs binnen de 

verschillende jeugdcategorieën moet een jeugdtrainer over andere specifieke kwaliteiten 

beschikken.  

Wij kunnen een aantal algemene voorwaarden noteren om zich als jeugdtrainer te kunnen 

of mogen profileren : 

- kindvriendelijk zijn 

- voetbalkennis bezitten en de kennis kunnen overbrengen 

- pedagogische kennis dwz de onderbouw van het kind-zijn onderkennen 

- opleidingsgericht denken en werken 

- geduld kunnen opbrengen 

- voorbeeldfunctie kunnen scheppen: stipt zijn, respect tonen, positief overkomen, 

stimulerend gedrag tonen, zelfcontrole, kunnen relativeren, flexibel en volhardend zijn. 

- organisatorische kwaliteiten etaleren 

- leiderstype zijn, doch voldoende ruimte latend voor medezeggenschap van de spelers 

Specifieke taken van een jeugdtrainer: 

- opvang en begeleiding van de kinderen 

- een gepaste individuele aanpak; ieder kind reageert anders 

- positief motiveren van de spelers 

- altijd opkomen voor zijn spelers(tegenover bestuur, supporters en anderen) 

- vertrouwen van de spelers winnen en autoriteit afdwingen 

- goede voorbereiding van elke training 

 

Specifiek profiel per categorie: 

 

Duiveltjes (U6-U9) : de trainer is hier vooral begeleider van de spelers; hij moet zorgen dat 

het voor iedereen plezant is; de trainer is een soort vader- of grote broerfiguur die zijn 

spelers voortdurend aanmoedigt en positief benadert.                                                                                                                                                                                                     

Preminiemen(U10-U11) : idem als bij duivels doch bij trainingen en wedstrijden is een 

hoger bewegingsprogramma en dito verwachtingspatroon aangewezen.                                                                            
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Miniemen(U12-U13): er is hier een duidelijke overschakeling van begeleider naar leraar; de 

trainingen zijn hoger voetbaltechnisch gericht en op het veld komt er meer denkwerk aan te 

pas; hij dient een duidelijke informatie en demonstratie over te brengen.                                                                

Knapen(U15): kinderen beginnen hier meer prestatiegericht te denken zodat relativerend 

moet gedacht worden over winst en verlies; de groep moet technisch, tactisch en fysiek 

naar een hoger niveau doorgroeien; de trainer mag strikter en veeleisender zijn. 

Scholieren(U17) : spelers zitten in volle puberteit en vertonen dikwijls wisselende 

prestaties; technisch, tactisch en conditioneel wordt er grensverleggend gewerkt; spelers 

leren met kritiek om te gaan; de trainer moet zich tegelijkertijd soepel en streng opstellen; 

regels en richtlijnen moeten gerespecteerd worden. 

 TALENTONTWIKKELING 

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en 

primeert het individu op het groepsbelang. Zo wordt minder aandacht geschonken aan de 

naakte resultaten maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken.  

De groepen zijn als volgt samengesteld : 

 Onderbouw= U6 onder spelvorm; 2 tegen 2 

                   U7  onder spelvorm; 3 tegen 3 

U8 tot en met U9; 5 tegen 5 in een ruitformatie 

 Middenbouw=U10 tot en met U13; 8 tegen 8 in een dubbele ruitformatie 

 Bovenbouw=U15 tot en met U17(U21); 11 tegen 11 in een 1-4-3-3-formatie 
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 Missie KFC Lille (opleiding – ontplooiing – 

doorstroming) 

K.F.C LILLE vzw streeft ernaar alle jeugdspelers een kwalitatief hoogstaande 

voetbalopleiding aan te bieden zowel op technisch, tactisch als fysiek vlak ten einde de 

spelers op te leiden tot betere voetballers. We zullen er daarom alles aan doen om de 

jeugdwerking verder te optimaliseren.  

Wij willen ons als voetbalclub graag profileren als een vooruitstrevende club. Een club waar 

attractief en onderhoudend voetbal wordt gespeeld, waar de jeugd zich thuis voelt in een 

familiale sfeer en waar elke speler tijdens de match minimaal 50% speelgelegenheid krijgt. 

Discipline en eerlijke kansen voor elke speler zijn hier bijkomende pijlers waarop wij onze 

jeugdwerking willen afstemmen.  

We streven ernaar om onze betere voetballers te laten doorstromen naar het eerste elftal 

en tegelijkertijd wil KFC Lille zijn sociale rol blijven vervullen tegenover de overige spelers. 

De club wil een kader aanbieden waarbinnen jongeren echt plezier beleven aan het 

voetbalspel en hoopt dat ze nadien binnen KFC Lille verder actief blijven, hetzij als speler, 

hetzij als trainer, bestuurslid, afgevaardigde of medewerker. 

Wij hopen en wensen uiteraard dat elke jaargang opnieuw een leerrijk, aangenaam en 

sportief seizoen mag worden. Samen met het ganse bestuur, de trainers, de 

afgevaardigden, de spelers, alle vrijwilligers van de club en ouders moet dit zeker lukken.  

Véél succes en voetbalplezier! 

Voorzitter 

Jozef Proost 

Secretaris – G.C. 

Henri Peeters 

 Doorstroming via postformatie naar A/B-kern 

KFC Lille wilt zijn talentvolle jeugdspelers uit de bovenbouw (U15 t/m U21) extra 

begeleiding aanbieden door het samenstellen van een postformatieploeg. Deze vorming 

gebeurt door regelmatig op teamtactisch te trainen onder leiding van onze trainer van de 

postformatie. 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 eveneens maandelijks één wedstrijd spelen onder leiding van de trainer 

van de postformatie of trainer seniors. Dit postformatieteam wordt maandelijks 

samengesteld uit een 5-tal spelers van U15, een 5-tal spelers van U17 en een 5-tal spelers 

van U21. Deze maandelijkse selectie en evaluatie zal gebeuren door de respectievelijke 

trainers BB, in samenspraak met TVJO en coördinator BB. 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. 

KFC Lille gaat er namelijk vanuit dat ook deze spelers zullen uitgroeien tot volwaardige 

senioren, en dat die lichamelijke verschillen op termijn wegvallen. De TVJO en de 

respectievelijke trainers zullen erop toezien dat de belasting van de spelers niet te groot 

wordt. Spelers vanaf onze U17 kunnen trouwens ook in aanmerking komen voor trainingen 

en wedstrijden met de seniors kern op provinciaal niveau. 
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 Waarden KFC Lille  

 

KFC Lille vzw streeft naar een positief imago en wil dat alle medewerkers de normen en 

waarden van de club nastreven. De club heeft een goed imago en wil dit graag zo 

behouden. Sportiviteit is misschien wel het belangrijkste aspect van onze normen en 

waarden. Het respecteren van de tegenstanders, scheidsrechters, bestuursleden, 

teamleiders en natuurlijk medespelers vormen daarbij de basis. KFC Lille vindt dat elke 

beslissing - van welke partij dan ook - gerespecteerd moet worden. Natuurlijk is er altijd 

plaats voor oprechte feedback, zolang het maar op een respectvolle manier gebeurt. Enkele 

aandachtspunten : 

• Sportiviteit – orde – discipline – luisterbereidheid  

• Bij KFC Lille staat plezier boven prestatie 

• Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden 

• We winnen maar ook verliezen met z'n allen 

• We lachen met elkaar maar niet om elkaar 

• We respecteren de tegenstanders en hun normen en waarden 

• We accepteren geen scheldwoorden 

• We accepteren beslissingen van de arbitrage 

• We corrigeren ongewenst gedrag 

• We zijn eerlijk tegen elkaar 

• We spelen het spel volgens de regels van de KBVB 

• We bedanken de tegenstanders en arbitrage na afloop van de wedstrijd 

• We provoceren niet 

• We onderkennen het belang van de school 

Bij aanvang van het seizoen hebben TVJO en trainers tevens de Panathlonverklaring 

ondertekend, waarmee de KFC Lille zich volledig akkoord verklaard met de inhoud ervan en 

de verklaring als leidraad gebruikt binnen de werking van de club. (zie verder pt 13.) 

 Analyse van de jeugdopleiding bij KFC Lille 

Om te weten hoe onze jeugdopleiding het doet is het goed om de JO eventjes in een breder 

perspectief te plaatsen en kritisch een antwoord te geven op enkele vragen. Deze 

aandachtspunten komen trouwens maandelijks aan bod tijdens de trainersvergaderingen en 

een overzicht hiervan is neergeschreven in een verslag. 

Sterke punten van onze jeugdopleiding 

 KFC Lille vervult een sociale functie in de gemeente met veel sociaal contact 

 Grote verbondenheid en clubgevoel (samen zijn we sterk!) 
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 Groot aantal vrijwilligers binnen een ‘familiale club’ 

 Veel medewerkers met een lange dienststaat (beperkt verloop!) 

 Wedstrijdgerichte trainingen  

 Financieel gezonde club 

 Sportieve en administratieve ontplooiing van onze jeugdwerking op KT 

Zwakke punten van onze jeugdopleiding  

 Concurrentie van andere verenigingen (toename van het sportaanbod in de 

gemeente) 

 Beperkt aantal voetballende meisjes in de club 

 Beperkt aantal speel- en trainingsvelden in verhouding tot het aantal aangesloten 

spelers bij KFC Lille 

 Afhankelijkheid van de gemeente in verband met infrastructuur 

 Beperkt aantal gediplomeerde trainers bij onderbouw 

Hoe kunnen we hierop inspelen, m.a.w. waar liggen de kansen om onze jeugdopleiding te 

verbeteren?  

 Zorgen voor meer instroom van buitendorpse spelers 

 Samenwerkingsverbanden met clubs uit de buurgemeenten 

 Overleg met het gemeentebestuur inzake de verdere uitbouw en verbetering van de 

bestaande infrastructuur  

 Oprichten van een jeugdraad (meer inspraak van onze jeugdspelers omtrent 

tornooien, randactiviteiten, stadionbezoeken,…) 

 Uitbreiding van het huidige sponsorpakket (geeft extra financiële ruimte) 

En welke bedreigingen mogen we verwachten binnen onze jeugdopleiding? 

 Afhaken van vaste medewerkers door vergrijzing 

 Moeilijkheid om gediplomeerde trainers bij de club te houden 

 Weghalen van de betere jeugdspelers door (inter-)provinciaal en nationaal spelende 

ploegen uit de buurt 

 Door (mogelijke) terugval op gewestelijk voetbal 

o slechtere resultaten 

o kans op verlies van kwalitatief betere jeugdspelers  

 Te beperkte accommodatie (op termijn) 
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5 OPLEIDINGSSTRUCTUUR 

 OPLEIDINGSPLAN SPELER 

Zie OPLEIDINGSPLAN onderbouw – middenbouw – bovenbouw KFC Lille-JOVL 

 OPLEIDINGSPLAN DOELMAN  
 
Zie OPLEIDINGSPLAN Doelmannen 

 TRAININGSORGANISATIE 

EVOLUTIEPROCES IN TRAININGEN VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN 

KFC Lille heeft brochures, boeken en teksten met oefenstof ter beschikking. Ook in de bib 

en op internet vinden trainers interessant oefenmateriaal terug. 

Om een training zo aantrekkelijk mogelijk en werkbaar te maken moet er voor voldoende 

afwisseling gezorgd worden en dient de training opgedeeld in een aantal fasen. Wij streven 

naar het gebruik van het standaardformulier trainingsvoorbereiding om trainingen voor te 

bereiden met de mogelijkheid om thema’s en doelstellingen te vermelden. Een 

standaardtraining wordt ingedeeld in: 

 12-15 min. Opwarmingsfase 

o Kies voor een vast stramien met een aantal opwarmingsoefeningen bij 

aanvang van elke training 

o Na enige tijd kunnen spelers opwarming zelf uitvoeren zonder of met 

minimale begeleiding van trainer 

 15 min. oriëntatiefase  

o Opteer hier voor lichte oefenstof (vb. omtrent een technisch aspect,…) 

 15 min. oefenvorm (kern van training) 

o Voorzie 2 belangrijke oefeningen die kort aansluiten bij het vooropgestelde 

doel van uw training (vb. afwerkvormen, positiespelen,…) 

 15 min. wedstrijdvorm (toepassingsfase) 

o Speel een wedstrijdje en zet de geleerde oefenstof nu om in de praktijk (vb. 

oefening op balbezit,…) 

 15 min. oefenvorm (afsluitfase) 

o Korte bespreking van de training en informatie naar volgende wedstrijd toe 

 15 min. cooling down (evaluatiefase) 

o Trainer overloopt voor zich zelf de voorbije training + opruimen materieel 

 

Doel 

 Technisch en tactisch bijschaven.  

 Wedstrijdecht trainen: reële situaties en problemen uit de praktijk aanbieden.  

 Het geven van voetbalhuiswerk met als doel de techniek bij te schaven. 
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 WEDSTRIJDORGANISATIE 

Een wedstrijd is het uiteindelijke vervolg van de wekelijkse trainingen. Hier kan de speler 

zich verder ontwikkelen en de doelstellingen van de voorbije trainingen in de praktijk 

brengen. De TVJO dient er op toe te zien dat tijdens de matchvoorbereiding en tijdens de 

wedstrijd zelf de doelstellingen van ons jeugdbeleidsplan ook daadwerkelijk tot  uitvoering 

worden gebracht. Ook het volgen van een training lijkt een nuttig moment voor de TVJO om 

te analyseren en bij te sturen waar nodig.  

 

 SPEELGELEGENHEID 

Voor elke ploeg wordt een registratieformulier aangemaakt met de ploegsamenstelling en 

de vooropgestelde doelstellingen voor het lopend seizoen.  

Elke maand wordt door de trainers aan de TVJO een overzicht bezorgd van de 

aanwezigheden op training en de effectieve speelminuten van elke speler in de diverse 

wedstrijden.  

Voorbeeldregistratie zie PSD.  

 Evaluatie  

Spelers en trainers zullen tijdens het seizoen 2 maal geëvalueerd worden, steeds vanuit een 

positieve invalshoek. Een eerste evaluatie in december en de tweede evaluatie zal gebeuren 

in april. Dit alles aan de hand van digitaal registratieplatform Prosoccerdata. 

De trainers en de TVJO bespreken de evaluaties van de spelertjes met de ouders.  

ZIE OOK OPLEIDINGSPLAN 

 Remediëring en bijsturing  

Aan de hand van de evaluaties worden trainingen bijgestuurd, krijgen spelertjes aangepaste 

oefeningen en/of een aparte coaching (techniektrainingen).  

Steeds in het achterhoofd houdend dat voetbal een teamsport is en dat een voetbalteam 

bestaat uit verschillende types van spelers die complementair zijn.  

 Met de beste middelen en trainers 

Het niveau van onze jeugdwerking wordt voor het grootste deel bepaald door de kwaliteit 

van onze trainers. Zij komen namelijk het meest in contact met onze spelertjes en staan 

dus voor een groot deel in voor hun ontwikkeling. Daarnaast proberen we onze trainers ook 

bij te scholen via voetbalclinics en stimuleren we hun een opleiding te volgen bij de K.B.V.B. 

De kostprijs van dergelijke opleidingen worden gedragen door de club. 

 Interne opleidingen 

Om bij te blijven in de permanente aanpassingen in voetballand, is bijscholing noodzakelijk. 

KFC Lille biedt haar trainers en andere medewerkers constant de mogelijkheid om 

demotrainingen, clinics of opleidingen te volgen teneinde de vernieuwingen op het 

voetbalspel te kunnen volgen. En zoals men leert tijdens een cursus van de docent, zo 



22 | b l a d z i j d e  

 

vinden we binnen KFC Lille dat we ook veel van elkaar kunnen opsteken. Zo kan een 

techniektraining of een keeperstraining gegeven door een collega-trainer eveneens 

bijdragen tot de kennisuitbreiding van onze trainers.  

 Externe opleidingen  

Via de TVJO en de jeugdsecretaris kunnen trainers en/of medewerkers ook buiten KFC Lille 

een cursus volgen. Dat dit mede via de TVJO dient te verlopen is belangrijk omdat hij dan 

bvb. afwezige trainers kan/moet vervangen. Het aanbod van de clinics of opleidingen wordt 

verspreid via e-mail of postbakje en wordt nadien besproken op het trainersoverleg. Ook 

een evaluatie na de gevolgde cursus wordt telkens opgenomen in de agenda van de 

volgende trainersvergadering.  

 Profiel van de jeugdtrainer 

Een trainer is niet enkel een “coach” die “oefeningen” geeft. Een jeugdopleider is bij KFC 

Lille, naast de TVJO, ook een aanspreekpunt tussen spelers en ouders.  

Zeker in de jongste categorie is speelsheid en kind vriendelijkheid een belangrijke factor. De 

trainingsdoelen moeten op een speelse manier (spelvormen) bereikt worden en de trainer is 

in deze fase van de opleiding nog meer een ‘animator’. 

De jeugdtrainer moet steeds opleidingsgericht kunnen werken en meedenken.  

Uitstraling: de trainer moet een zekere autoriteit en bereikbaarheid uitstralen om tegenover 

spelers, ouders en collega’s geloofwaardig en bekwaam over te komen. Hij heeft ook een 

voorbeeldfunctie zoals daar zijn stipt zijn, respect tonen, positief overkomen, stimulerend 

gedrag vertonen, flexibel en volhardend zijn.  

De trainer is liefst in het bezit van een pedagogisch diploma of hij heeft een trainersdiploma 

(KBVB - VTS – Sport Vlaanderen) behaald en hij moet openstaan om bijkomende 

opleidingen te volgen. 

Ervaring: zowel als speler, maar ook als trainer is een zekere technische bagage nodig om 

geloofwaardig over te komen bij allerhande demonstraties. Met andere woorden een demo 

perfect kunnen koppelen aan de bijhorende uitleg. 

Uitnodigend: de trainingen moeten uitnodigend zijn. Als een speler op het veld komt en ziet 

meteen een landschap van kleuren en verschillende opstellingen, heb je onmiddellijk zijn 

aandacht en is de jeugdspeler direct gemotiveerd om dit te verkennen. Ook variatie is hierin 

een belangrijk thema. 

 Taken van de trainer 

De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie van KFC 

Lille en zal helpen dit beleidsplan jaarlijks actueel te houden.  

Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij 

ziekte of afwezigheid belt hij tijdig de TVJO of AVJO’s. Zij stellen een vervanger aan of 

annuleren de training.  

Hij is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams. Hij houdt van zijn team 

een aanwezigheidslijst bij. Bij afwezigheid van spelers zonder afmelding, treedt hij in 

overleg met de jeugdcoördinator corrigerend op.  
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Hij houdt van iedere speler tweemaal per jaar (December-April) een spelersevaluatie bij.  

Hij houdt regelmatig contact met jeugdtrainers van andere teams binnen zijn afdeling en 

hogere afdelingen aangaande doorstromingen.  

Hij ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak naar behoren vervult conform de 

taakomschrijvingen. Hij staat de afgevaardigde bij in zijn taken en tracht als team naar 

buiten te komen.  

Hij geeft de jeugdcoördinatoren kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers 

uit zijn team zijn gepleegd.  

Hij vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig, zodoende dat 

deze activiteiten vlot verlopen.  

Hij zorgt ervoor dat de materialen die hij gebruikt heeft ordentelijk en net weer op zijn 

plaats terecht komen.  

Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het 

team een hechte vriendengroep. Hij zorgt er vooral voor dat iedereen evenveel aan bod 

komt.  

Hij bereidt de trainingen en wedstrijden voor en dient hiervoor uit te gaan van de 

individuele kwaliteiten van zijn spelers. Hij houdt hierbij rekening met de 

leeftijdskenmerken.  

De trainingsvoorbereidingen worden op geregelde tijdstippen aan de TVJO afgegeven zodat 

deze eventueel kan bijsturen in functie van het leerplan.  

Voor het aantal ingeschreven ploegen heeft de JO voldoende aan 1 keeperstrainer die 

volledig verantwoordelijk is voor de opleiding en ontplooiing van onze doelmannen. Deze 

persoon kan indien nodig steeds terugvallen op de assistentie van onze seniorkeeper.  

 Profiel van de jeugdkeeperstrainer 

De jeugdkeeperstrainer moet over voldoende kennis beschikken om jeugddoelmannen op te 

leiden. Dit kan door ervaring of door het volgen van opleidingen en hij dient in het bezit te 

zijn van een trainersdiploma of bereid zijn de cursus te willen volgen. Het spreekt voor zich 

dat het profiel van de jeugdkeeperstrainer in grote lijnen overeenstemt met het profiel van 

de jeugdopleider wat betreft uitstraling, bagage, enz… 

 Taken van de jeugdkeeperstrainer 

De jeugdkeeperstrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie 

(beleidsplan) van KFC Lille en zal helpen dit plan jaarlijks actueel te houden.  

Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij 

ziekte of afwezigheid belt hij tijdig de TVJO of AVJO’s. Zij stellen een vervanger aan of 

annuleren de training.  

Hij houdt van zijn doelmannen een aanwezigheidslijst bij. Bij afwezigheid van spelers 

zonder afmelding, treedt hij in overleg met de jeugdcoördinator corrigerend op.  

Hij houdt van iedere keeper tweemaal per jaar (december & april) een spelersevaluatie bij.  
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Hij houdt regelmatig contact met de jeugdtrainers van de keepers.  

Hij gaat op regelmatige basis naar wedstrijden kijken van de keepers.  

Hij geeft de jeugdcoördinatoren kennis van alle onregelmatige handelingen die door zijn 

keepers zijn gepleegd.  

Hij zorgt ervoor dat de materialen die hij gebruikt heeft ordentelijk en net weer op zijn 

plaats terecht komen.  

Hij maakt van zijn groep keepers een ‘hecht team’. Hij zorgt er voor dat iedereen evenveel 

aan bod komt tijdens de trainingen.  

Hij bereidt de trainingen voor en speelt in op de individuele kwaliteiten van zijn beschikbare 

spelers. Hij houdt hierbij rekening met de leeftijdskenmerken en de algemene 

trainingsprincipes.  

 Profiel van de ploegafgevaardigde 

De ploegafgevaardigde heeft bij KFC Lille een belangrijke taak. Tijdens wedstrijden en 

trainingen opereert hij meestal op het achterplan. Toch kan er zonder afgevaardigde géén 

wedstrijd betwist worden. De taak van de afgevaardigde wordt ook uitgesplitst naargelang 

we thuis- of uitwedstrijden spelen. Sportieve coaching wordt aan de elftaltrainer 

overgelaten; de afgevaardigde neemt de overige taken voor zijn rekening en is hierdoor 

mede het uithangbord van de club. Dus hij moet ermee voor zorgen een positief imago uit 

te dragen voor de club! Dit voor zijn eigen club, voor de tegenstrever en vooral bij de 

scheidsrechter (en zijn assistenten).  

 Taken van de ploegafgevaardigde: 

5.8.8.1 Voor de wedstrijd 

 tijdig aanwezig zijn 

 kijk de reinheid van de kleedkamer ref na !  

 scheidsrechter(s) verwelkomen (kleedkamer aanwijzen, drankje aanbieden, 

matchbal voorzien) 

 scheidsrechterskosten betalen 

 wedstrijdblad invullen en daarna aan de tegenpartij overhandigen 

 zorg dat de scheidsrechter het ingevulde blad voor aanvang van de wedstrijd in zijn 

bezit heeft 

 kijk na of het wedstrijdblad volledig is ingevuld 

 extra matchballen voorzien 

verzorging, waterzak, spons, ….. 

5.8.8.2 Tijdens de wedstrijd 

 neutrale zone: enkel personen ingeschreven op het wedstrijdblad én drager van 

armband in neutrale zone.  

 technische zone: trainer (rode armband), medische staf (gele armband) en 

wisselspelers  

 supporters: géén supporters in neutrale zone, eventueel terugwijzen  

 afgevaardigde zélf: 

o drager van witte armband (terreinafgevaardigde)  
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o verantwoordelijk voor veiligheid ref (enkel terrein betreden na toestemming 

ref) 

o bereikbaar voor ref op afgesproken plaats (langs terrein, niet in de kantine!)  

o ingeval van kwetsuur: één verzorger op terrein, na signaal scheidsrechter!  

5.8.8.3 Tijdens de rust 

 drank voor scheidsrechter(s) én bezoekers  

 vraag de scheidsrechter of hij nog wensen heeft  

5.8.8.4 Na de wedstrijd 

 scheidsrechter(s) begeleiden tot in zijn kleedkamer en hem eventueel trachten te  

 vrijwaren van agressie 

 drank voorzien voor de ref 

 wedstrijdblad na vervolledigen door ref op alle rubrieken zorgvuldig nakijken: 

uitslag, gele en/of rode kaarten en zo nodig vervangingen 

 origineel exemplaar is voor de club, het 2de blad voor de ref, het 3de voor de 

afgevaardigde van de tegenstrever en het 4de voor de thuisclub  

 controle op beschadiging van clubinstallaties (indien schade vastgesteld, vragen aan 

ref om samen met afgevaardigde tegenpartij de schade te vermelden op 

wedstrijdblad en ondertekenen)  

 scheidsrechter vergezellen naar kantine indien hij deze wenst te bezoeken 

 kleedkamers controleren of er geen kledij of uitrusting werd achtergelaten  

 nakijken of de wedstrijd- en alle reserve/opwarmingsballen terecht zijn 

 

 Scouting 

 

Doel: 

 Het aantrekken van jonge spelers om door middel van een eigen opleiding deze te 

laten doorstromen tot de A - kern van de eerste ploeg of naar een ploeg uit de 

hogere reeksen. 

Als subdoel wordt gestreefd naar een goed niveau van alle jeugdploegen. 

 

 

 Interne scouting 

 

Het is de bedoeling om eerst onze eigen ploegen te doorlichten om zodoende over 

voldoende gegevens te beschikken van de kwaliteiten van onze verschillende teamspelers. 

Aan de hand van de evaluaties zullen de nodige conclusies genomen worden in functie van 

de provinciale kern. M.a.w. de eigen spelers krijgen de eerste kans !!! 

 

 Externe scouting 

 

Er zal enkel gescout ter aanvulling van de ontbrekende posities binnen onze JO vanaf 

U11 tot en met U19. Dus er wordt in principe gezocht naar talentvolle spelers, dus 
vooral op basis van kwaliteit, geen kwantiteit.  
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Het extern scouten van jeugdspelers valt onder de verantwoordelijkheid van het 

Sportief Comité, onder de leiding van de TVJO en de verantwoordelijke scouting. Deze 
sturen de coördinatie van de externe scouting. 

Onderling overleg tussen de TVJO/TCO’s en de trainers van de 

provinciale/gewestelijke ploegen geven hierbij een inzicht op welke plaatsen er in het 

volgende seizoen tekorten ontstaan. Er wordt vooral gescout in de maanden vóór de 
winterstop. 

Tips over de te benaderen jeugdspelers komen onder andere van onze trainers, 

spelers, allerlei contacten binnen andere JO. Deze namen worden binnen het 

jeugdbestuur besproken, waarna gerichte scouting gedaan wordt. 

Na gescout te zijn, na een voldoende evaluatie naar kwaliteiten en een positief advies, 

neemt de TVJO contact op met de betreffende speler en zijn ouders, of een overgang 

naar KVC Lille tot de mogelijkheden behoort. Bij een positief antwoord volgt volgende 
schriftelijke (of via email) procedure: 

 In kennisstelling van het betrokken bestuur van de speler 

 Brief aan de speler 
 Toestemmingsformulier van het betrokken bestuur aan KFC Lille 

Tijdens het lopende seizoen, kan een externe speler zonder toestemming van het 
jeugdbestuur niet mee trainen met KFC Lille. 

 

 Scouting in de onderbouw (U6-U9) 

 

Hoe vroeger, hoe rapper de speler zich kan integreren in de gewoonten van de club 

Daarbij genieten ze van een degelijke opleiding, wat de doorstroming bevordert. Bij 

deze categorieën. Voor deze categorie worden er een voetbalkamp, instaptrainingen 

op diverse momenten georganiseerd. 

 

 Scouting in de middenbouw (U10-U13) 

 

Hier wordt er eveneens rekening gehouden met de groeispurt, waardoor de spelers 

een aan beweeglijkheid en lenigheid verliezen, wat kan leiden tot mindere prestatie 
op die leeftijd.  

 Scouting in de bovenbouw (U15-U17) 

 

Nu wordt er zeker gerichter gescout, in functie van de posities, waar uit de evaluaties 

gebleken is, dat er te weinig kwaliteit in eigen rangen te vinden is. 
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28 | b l a d z i j d e  

 

6 Vroeg- of laatrijpe ontwikkeling  

Jongeren met een versnelde groei hebben reeds op jonge leeftijd een groot 

prestatievermogen, laatrijpe spelers hebben op dat ogenblik geen schijn van kans tegen 

hun leeftijdsgenoten.  

Aangezien het niet realistisch is om volgens biologische leeftijd te spelen is het onze taak 

als club om ervoor te zorgen dat ieder kind zich goed in zijn vel voelt. Laatrijpe kinderen 

moet men blijven motiveren en duidelijk maken wat de oorzaak van hun achterstand is. 

Vroegrijpe kinderen moeten er op gewezen worden dat hun suprematie ten opzichte van 

hun leeftijdsgenoten niet eeuwig zal blijven duren. Een kind mag niet onder druk gezet 

worden en moet zich op zijn eigen tempo kunnen ontwikkelen, dit is de enige garantie tot 

een evenwichtige en langdurige sportbeoefening.  

Om die reden zal KFC Lille dan ook geen groepen maken in functie van het niveau van deze 

vroegrijpe spelers, maar wel opteren voor een evenwaardige indeling van de 

spelersgroepen. De vroegrijpe spelers kunnen hun talent verder ontwikkelen binnen hun 

eigen team, maar krijgen de mogelijkheid om hun technische bagage verder individueel te 

ontplooien tijdens de specifieke techniektrainingen binnen onze club op woensdagmiddag.  
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7  Rode kaart tegen racisme en discriminatie !!! 

De voetbalclubs erkennen de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van 

mensen van verschillende culturen en afkomst. De voetbalclubs kunnen veel doen voor het 

bevorderen van participatie. Daarom zullen ze, in het raam van hun opvoedende opdracht, 

promotie voeren voor meer fair-play en zullen ze de rode kaart tonen aan alle vormen van 

racisme en discriminatie.  

Ook binnen KFC Lille dragen we dit hoog in het vaandel! 

 Door via acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en 

waardigheid te verspreiden. 

 Door gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen. 

 Door op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de 

gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert. 

 Door opname in het reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke 

vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals 

antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie... en van de ermee gepaard gaande 

symbolen. 

 Door het geven van instructies aan leden en verantwoordelijken om de toegang tot 

de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend 

gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt. 

 Door zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en 

teksten in en rond het voetbalveld en op de website. 

 Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend 

racisme of discriminatie. 

 Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende 

ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties. 

 Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand 

van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding of van gespecialiseerde verenigingen, zoals het MRAX en de Liga 

voor de Mensenrechten. 

 Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor 

personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de 

passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te 

vergemakkelijken. 

 Door de regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter. Daartoe kunnen 

de clubs ondersteuning vragen aan de gespecialiseerde instellingen, aan de 

bondsinstanties en aan de Minister bevoegd voor de Sport. 

KFC Lille zorgt voor de bekendmaking van dit charter bij alle personen die deelnemen aan 

en/of betrokken zijn bij het voetbalgebeuren. 
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8  De tien geboden van de fair-play  

 

Fair-play is een heel belangrijk gegeven in onze sport. Daarom trachten wij ons ook te 

houden aan de 10 geboden van het fair-play.  

Wij zullen trachten om 

I. sportief te spelen 

II. te winnen maar waardig te zijn in ons verlies 

III. het spel volgens de regels te spelen 

IV. de tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, trainers/afgevaardigden, vrijwilligers  

en supporters te respecteren 

V. de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen te eren 

VI. het voetbal te promoten 

VII. corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze 

sport te bannen 

VIII. andere aan deze verleidingen helpen te weerstaan 

IX. de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak te stellen 

X. de wereld te verbeteren dankzij het voetbal. 

 



31 | b l a d z i j d e  

 

9  Interne afspraken met onze jeugdspelers  

 Intern of huishoudelijk reglement 

Binnen KFC Lille is men van oordeel dat binnen een goede jeugdopleiding ook perfecte 

richtlijnen moeten vastgelegd worden. Deze afspraken zijn gebundeld in het huishoudelijk of 

intern reglement en schetsen het kader waarbinnen eventuele problemen of bepaalde 

voorvallen binnen de club moeten worden aangepakt. Het intern reglement wordt jaarlijks 

aan de spelers overhandigd en dit tegen ondertekening voor ontvangst door spelers/ouders. 

Het reglement is ook permanent beschikbaar op het secretariaat en het is raadpleegbaar op 

de website. KFC Lille streeft na dat de bepalingen van de club strikt worden nageleefd. 

Mochten er niettemin toch problemen zijn kan KFC Lille steeds terugvallen op het 

Sportcomité (tuchtcommissie) van de club. Het Sportcomité bestaat uit vijf verkozen 

mensen - uit diverse geledingen - van de club. Dit comité zal indien gewenst/nodig 

problemen of ongeregeldheden binnen de club doornemen met de betrokkene(n) en een 

oplossing zoeken of een uitspraak formuleren. Het huishoudelijk reglement bevat dus de 

gedragscodes – vooropgesteld door KFC Lille – voor spelers, ouders, trainers en 

afgevaardigden. 

 Algemeen 

 Elke speler begroet zijn trainer, begeleiders, bestuursleden, medespelers en 

eventueel ouders van medespelers bij aankomst en vertrek in de club. 

 Breng niet onnodig waardevolle voorwerpen mee naar de training of wedstrijden. 

De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging 

van persoonlijke zaken. 

 Op het sportcomplex van KFC Lille geldt voor jeugdspelers een absoluut alcohol- 

en 

 rookverbod. Ook buiten de accommodatie van de club wordt het gebruik ervan 

afgeraden.  

 Vanzelfsprekend worden ook drugs niet getolereerd. 

 Spelers zeggen neen tegen racisme en geweld in het voetbal. 

 Trainingen 

 De spelers worden verondersteld de trainingen zoveel mogelijk bij te wonen. 

Wanneer je niet kan komen trainen, verwittig je op voorhand rechtstreeks de 

trainer. Aanwezigheden op training worden opgevolgd en kunnen een bepalende 

factor zijn bij het toekennen van speelgelegenheid tijdens wedstrijden. 

 Zorg ervoor dat de trainingen kunnen beginnen op het afgesproken aanvangsuur. 

Dit betekent dat je tegen dan bent aangekleed en op het terrein staat. 

 De jeugdspelers worden op aangeven van de trainers betrokken bij het ‘vervoer’ 

van het materiaal. De jeugdspelers dragen ook zorg voor het materiaal en de 

infrastructuur van de club. 

 De spelers tonen inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Hou de 

aandacht erbij wanneer door de trainer een oefening wordt uitgelegd. 

 Kies tijdens de trainingen voor aangepaste kledij in functie van de 

weersomstandigheden. De jeugdtrainers zullen daarbij richtlijnen geven. Tijdens 

de trainingen zijn beenbeschermers verplicht! Draag zorg voor uw 

voetbaluitrusting. 
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 Er worden geen voetbalschoenen afgewassen onder de douches! Vooraleer de 

kleedkamer binnen te gaan worden de voetbalschoenen afgeborsteld aan de 

daarvoor voorziene ‘shoe-cleaner’. 

 Douchen na de training is verplicht, heel uitzonderlijk kan daarvan afgeweken 

worden. Gebruik bij voorkeur badslippers. Aan de spelers wordt gevraagd om 

binnen een 20-tal minuten de kleedkamers te verlaten. De spelers bewaren orde 

en rust in de kleedkamer en afval wordt in de daarvoor voorziene vuilnisbakken 

gedeponeerd. Hou de kleedkamers proper! 

 Wedstrijden 

 Kom naar de wedstrijden in de uitgangstraining, deze wordt gedragen zowel vóór 

als ná de wedstrijden. Dit zorgt voor een zekere uitstraling van onze club en voor 

de zichtbaarheid van de sponsor! 

 Zorg ervoor dat je op het afgesproken uur aanwezig bent op het complex (thuis 

of op 

 verplaatsing). Specifieke afspraken in dit verband worden per ploeg gemaakt. 

 Breng steeds de benodigde uitrusting mee. Vergeet ook je wasgerief en je 

identiteitskaart niet!! 

 Tijdens en vóór de wedstrijden wordt naar de richtlijnen van de trainer geluisterd 

en worden ze opgevolgd. De spelers hebben ook zeker het recht om de trainers 

in dit verband vragen te stellen of op een beleefde manier hun mening te uiten! 

Luister niet naar de tactische richtlijnen van de toeschouwers langs de kant. Laat 

u wel positief beïnvloeden door goed bedoelde aanmoedigingen van de 

toeschouwers. 

 Tijdens de wedstrijden wordt sportief gedrag en fair play vooropgesteld. Daarbij 

tonen we het nodige respect ten opzichte van de scheidsrechters, de 

tegenstanders, de medespelers, de toeschouwers en de begeleiders van de 

ploegen. Tijdens de wedstrijden vertegenwoordigen de spelers de club en daarbij 

willen we als club op een positieve manier naar buiten treden. 

 We komen met een positieve ingesteldheid op het veld met de intentie om een 

goed resultaat te behalen, maar we laten ons gedrag niet bepalen door het 

resultaat. 

 Na de wedstrijd begroeten we op een beleefde en aangepaste manier de 

scheidsrechter en de spelers van de andere ploeg. 

 Ook na de wedstrijd is douchen verplicht. Ook hier wordt gevraagd om binnen 

een 20-tal minuten de kleedkamer te verlaten. 

 Sancties 

Ongepast of agressief gedrag ten opzichte van de scheidsrechter, trainer, begeleider, 

medespelers, tegenstanders, publiek, … wordt niet aanvaard. De trainer kan voor de 

resterende duur van een training of wedstrijd een passende sanctie opleggen. Een beslissing 

voor een langdurige sanctie zal steeds in overleg met de jeugdcoördinator en/of het bestuur 

worden genomen.  
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 Afspraken in verband met de school 

 De studies hebben voorrang op het voetbal en de club dient best op de hoogte te 

zijn van de school- en thuissituatie van de spelers. 

 De spelers moeten ernaar streven om de combinatie school-voetbal mogelijk te 

maken. Rekening houdend met het trainingsschema moeten spelers op voorhand 

taken en lessen inplannen. 

 Verwaarlozen van de studies kan, na contact tussen ouders en jeugdcoördinator, 

leiden tot tijdelijke vermindering van trainingen of wedstrijden. 

 Tijdens de examenperiode kan voor de oudere leeftijdscategorieën het 

trainingsritme worden aangepast. 

 

 Studiebegeleiding en socio-emotioneel welzijn van onze spelers 

Als club zijn we uiteraard vooral begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van 

onze jeugd. Toch willen we graag ruimer kijken en ook oog hebben voor de totale 

ontwikkeling van onze leden. Het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ is bij 

ons geen leeg begrip. 

Het welbevinden van onze kinderen en jongeren staat voor ons op de eerste plaats. Het zich 

goed voelen in hun vel, hun plaats vinden in hun team, omgaan met prestatiedruk, … zijn 
zaken die we zeker van nabij willen opvolgen. 

We beseffen ook dat de combinatie ‘studeren en voetballen op niveau’ voor sommige 

spelers niet altijd evident is. Graag willen we daar dan ook als club aandacht aan besteden. 

Standaard schroeven we tijdens de examenperiodes het aantal trainingen terug en zijn we 
begripvol als er periodes zijn waarop de studies primeren op de voetbalprestaties. 

Voor de meeste van onze spelers is dit voldoende. Toch zijn we er ons van bewust dat 

sommige van onze leden extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunnen we beroep 

doen op het team van ‘Therapiepraktijk De Kronkel’.  Zij werken met een aantal 

deskundigen (psychologen, logopedisten, studiebegeleiders, …) die onze spelers individueel 

kunnen begeleiden op vlak van emotionele kwetsbaarheden, schoolse problemen, 

studiebegeleiding, hulp bij plannen en organiseren van studiewerk,…  Verder zorgen zij er 

voor dat onze trainers op de hoogte zijn van de basiskennis rond de meest voorkomende 

leer- en ontwikkelingsproblemen. Zo kunnen we op en naast het veld op een positieve 
manier omgaan met de diversiteit die binnen onze spelersgroep heerst. 

Therapiepraktijk De Kronkel - Lille - contactpersoon Vicki Tops - 0474 64 37 75 / vickitops@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:vickitops@gmail.com
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 Drugs- en dopingbeleid 

Voor alle spelers, trainers, afgevaardigden en medewerkers geldt een absolute nultolerantie 

op het gebied van drugs en doping. Bij bewijs van gebruik van drugs en/of doping, wordt de 

betrokkene onmiddellijk van de clublijst geschrapt. 

Drugs omschrijven we als middelen die het bewustzijn beïnvloeden en daarom ook worden 

ingenomen. Deze middelen kunnen een onmiddellijke werking hebben en/of op termijn 

leiden tot verslaving met gevolgen voor de gezondheid en fitheid van de persoon in kwestie. 

Onder doping wordt verstaan: 

1. Het gebruik van substanties en middelen die, in overeenstemming met artikel 

22 van het Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening van 27 

maart 1991, door de regering verboden zijn. 

2. Het gebruik van substanties of de aanwending van middelen om het 

prestatievermogen van de sportbeoefenaar kunstmatig op te voeren, wanneer 

hierdoor schade veroorzaakt kan worden aan zijn fysieke of psychische 

integriteit. 

3. De manipulatie van de genetische eigenschappen van de sportbeoefenaar om 

zijn prestatievermogen kunstmatig op te voeren. 

4. Het gebruik van substanties of het aanwenden van middelen die ertoe 

strekken dopingpraktijken zoals bedoeld onder 1.), 2.) en 3) te verdoezelen. 

Als sporter moet je steeds er steeds bewust van blijven dat wanneer je medicijnen, 

supplementen, vitamines of wat dan ook gebruikt, deze producten absoluut niet op de 

dopinglijst mogen staan. 

Ook het bij zich hebben van verboden producten is strafbaar en staat gelijk aan een positief 

testresultaat.  

Gebruik daarom nooit iets wat je niet kent of waarvan je niet voor 200% zeker bent dat je 

geen risico loopt. 

Wanneer je meent ook maar iets nodig te hebben (medicatie, vitamines, 

voedingssupplementen, …)vraag dan steeds de toestemming van de arts. Bij twijfel kan 

steeds vooraf informatie worden ingewonnen bij: 

De dopinglijn: tel 02 553 35 37 of www.dopinglijn.be 

Het is ook goed te bedenken dat heel wat ogenschijnlijk onschuldige producten soms toch 

verboden substanties bevatten. Let dus op met “een pijnstille”, “iets tegen de jeuk”, “iets 

tegen de ontsteking” enz… 

Ook heel wat voedingssupplementen, vermageringstabletten, hoestdrankjes, pepdrinks e.d. 

zijn helemaal niet onschuldig. 

Wanneer het dan uit vergetelheid te goeder trouw toch eens fout loopt verwittig de club 

dadelijk en breng zo mogelijk de verpakking mee. Hetzelfde geldt voor medicijnen, vaccins 

e.d. die je eventueel bij urgentie hebt gekregen. 

http://www.dopinglijn.be/
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Onze club is er steeds om je te helpen. Bedenk dat het voor deze mensen zeer moeilijk, 

zoniet onmogelijk is om de meubelen te redden wanneer ze pas na een positieve test van 

de “stommiteit of vergetelheid” op de hoogte worden gebracht. 
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10  Communicatie binnen KFC Lille  

 

Om over een goede jeugdopleiding te beschikken binnen de club is het van uiterst belang te 

kunnen terugvallen op een team van bekwame en gemotiveerde medewerkers die allen 

naar één bepaald doel toewerken. Dit vraagt natuurlijk coaching en communicatie, waarbij 

binnen KFC Lille deze belangrijke taak is toegewezen aan onze TVJO. Om de vooropgestelde 

doelstellingen binnen de club te kunnen realiseren is perfecte communicatie een noodzaak. 

Hiermee bedoelen we het uitwisselen van de juiste en vereiste informatie binnen KFC Lille. 

En wat voorheen enkel op papier werd neergeschreven en verspreid, wordt nu ook via 

andere infokanalen overgebracht aan de betrokkenen binnen de club, hetzij 

(bestuurs)leden, hetzij spelers, hetzij ouders, enz.   

De infobrochure van KFC Lille wordt elk jaar opnieuw aangepast en verspreid onder de 

leden, spelers, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden. Deze brochure bevat o.a. 

volgende onderwerpen:  

 Woordje van de voorzitter – trainer 1ste elftal - TVJO 

 Technische en medische staf 

 Nieuwe spelers 

 Overzicht clubelftallen met reeksindelingen 

 Doelstelling (missie en visie) van de club 

 Huishoudelijk (intern) reglement 

 Enkele belangrijke tips voor spelers en ouders 

 Info omtrent lidgelden en verzekering 

 Alle nuttige telefoonnummers en e-mailadressen van de verschillende medewerkers 

Sinds enkele jaren beschikt de club ook over een website, die dagelijks wordt ge-update en 

elke maand meer bezoekers (hits) telt, waaruit blijkt dat dit kanaal gretig wordt bekeken. 

Ook facebook en twitter worden ondertussen bij KFC Lille als infokanaal gebruikt om 

nieuws(berichtjes) te verspreiden onder de volgers. Waar de infobrochure bij aanvang van 

het seizoen wordt verspreid (en dus nadien niet meer aanpasbaar is), kan de website wel 

constant gewijzigd worden. De infobrochure blijft echter perfect bruikbaar naast de website 

omdat deze overal gelezen en doorgegeven kan worden. In de brochure is er tevens een 

verwijzing gemaakt naar de website van de club.  

Binnen KFC Lille is er voor elke ploeg een postbakje voorzien in het vergaderlokaal - dat 

voor directe info - zowel naar trainer als afgevaardigde kan gebruikt worden. Is het bakje 

geledigd door de betrokken ploeg weet de afzender automatisch dat de info is aangekomen. 

Nu alle trainers – sinds kort - over een eigen e-mailadres beschikken maakt de club ook 

meer en meer gebruik van dit kanaal om info te verdelen. KFC Lille ziet als groot voordeel 

dat veel documenten, zoals spelerslijsten, wedstrijdkalenders, tornooi-overzichten, 

verslagen van vergaderingen,… makkelijker onder digitale vorm kunnen opgemaakt en 

verstuurd worden.  

KFC Lille streeft ernaar dat naast spelers en trainers, ook de ouders tijdig ingelicht worden. 

Zij blijven immers de opvoeders van hun kind op het moment dat de speler niet op de club 

vertoeft voor een wedstrijd of training. KFC Lille betrekt de ouders ook bij de club door 

enkele keren per jaar een oudervergadering in te plannen. Op deze informatievergadering 

worden de punten van de jeugdopleiding besproken en toegelicht die een directe invloed 



37 | b l a d z i j d e  

 

hebben op de dagelijkse werking. Denken we maar aan info voor nieuw aangesloten 

spelers, info omtrent gewijzigde trainingsuren, info over bvb een trainer die moet 

vervangen worden, enz… De eerste vergadering is telkens voorzien bij aanvang van een 

nieuw voetbalseizoen. De overige meetings worden ingepland naar gelang de te bespreken 

agendapunten het vereisen. Er wordt binnen KFC Lille toch geprobeerd een drietal 

infovergaderingen per seizoen met de ouders te laten doorgaan. Ook bij de aanwerving van 

een nieuwe jeugdspeler zal er een formeel gesprek plaats vinden. Dit met de speler, de 

ouder(s), de jeugdverantwoordelijke(n), TVJO en/of trainer. Dit onderhoud is meestal de 

eerste kennismaking met de jeugdopleiding binnen onze club. Het nieuwe lid ontvangt 

tijdens dit gesprek – na ondertekening voor ontvangst – de infobrochure van KFC Lille. 

Als een speler KFC Lille wenst te verlaten, wordt er – in de mate van het mogelijke – een 

gesprek aangeknoopt met de speler/ouders. Wat is de toekomst voor betrokken speler? Wat 

is de oorzaak van vertrek? Voldoet het niveau van onze huidige jeugdopleiding niet of kan 

speler aan de slag op een hoger niveau? Zijn er afspraken als het misloopt? Is speler 

bereidt om terug te keren? 

Spelers worden binnen KFC Lille eveneens gehoord, maar op dit ogenblik gebeurt dit per 

team afzonderlijk, m.a.w. individuele en groepsgesprekken met de betrokken trainer. Op 

termijn denkt KFC Lille er ook over na om jeugdspelers (vb. kapiteins van elke ploeg)  mee 

te laten denken binnen de organisatie van de club, door bvb. bepaalde thema’s te 

bespreken, activiteiten te organiseren, ideeën naar voor brengen,... Want de jeugd van 

vandaag is de toekomst van morgen binnen KFC Lille. Daarom willen we de jeugdspelers 

actiever betrekken bij de werking van de club! 

Dat het eerste elftal (en de resultaten ervan) een belangrijk aandeel heeft in de uitstraling 

naar de jeugdopleiding binnen KFC Lille hoeft geen betoog. Activiteiten vanuit de 

jeugdwerking worden ondersteund door het eerste elftal en omgekeerd. Zo is  er de 

jaarlijkse brunch, quizavond, jeugddag, enz. Voor onze jeugdspelers zijn de spelers van het 

eerste elftal hun idolen, zij zijn hun voorbeeld. Vandaar dat KFC Lille vanaf het huidige 

seizoen 2013/2014 gestart is met ‘peterschap’. Elke jeugdploeg krijgt vanuit het eerste 

elftal een speler toegewezen, die op geregelde tijdstippen tijdens het seizoen een match 

volgt (vanaf de opwarming tot de nabespreking). 

Om de jeugdspelers ook betrokkenheid te geven met de eerste ploeg schrijft KFC Lille aan 

elke jeugdspeler een gratis seizoenskaart uit. Ook de ouders kunnen tegen gunstige 

voorwaarden hiervan gebruik maken.  

Verder zorgt KFC Lille ervoor dat de aangepaste speelkalender wekelijks wordt gepubliceerd 

in de lokale streekkrant ‘De Postiljon’, het parochieblad en op het infobord in het clublokaal 

‘De Wissel’ teneinde spelers/ouders en alle volgers de juiste info aan te bieden. 
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11  Overeenkomst met onze spelers  

Daar wij als club erop willen toezien dat onze spelers zich houden aan de 10 geboden van 

de fair-play en aan de interne regels sluiten wij in het begin van het seizoen een 

overeenkomst met onze spelers.  

Hierin verklaren onze spelers: 

 Ik maak graag en fier deel uit van KFC Lille 

 Ik draag fair-play hoog in het vaandel 

 Ik lever geen kritiek op anderen 

 Ik verafschuw alle vormen van racisme 

 Ik verzorg mijn leefgewoontes (slapen, voeding, drank) in functie van mezelf, mijn 

team en de club. 

 Ik sta met mijn voeten op de grond, ook naast het veld 

 Ik zal alles in het werk stellen om de naam van KFC Lille hoog te houden 

 Ik streef zelfstandigheid na, ik neem de touwtjes zelf in handen 

 Naast het voetballen, heb ik ook aandacht voor mijn studies 

 Voetballen om te ontwikkelen...  

 Ik wil elke wedstrijd winnen 

 Ik zie een trainingssessie als een middel om mezelf te verbeteren, ik doe er alles aan 

om mezelf te ontwikkelen! 

 Ik volg enkel de richtlijnen van mijn coach! 

 Ik ontwikkel me binnen de speelwijze van mijn club 

 Naast de trainingen bij mijn club, probeer ik mijn vaardigheden thuis verder te 

bekwamen.  
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12 Overeenkomst met de ouders  

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van 

uw zoon of dochter.  

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.  

 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, 

met zichzelf en met de tegenstander.  

 Laat het coachen over aan de trainer. Blijf altijd positief, juist bij verlies.  

 De scheidsrechter doet zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen.  

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al 

moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.  

 Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.  

 Wilt u echt met voetbal bezig zijn, niets weerhoudt u ervan om een opleiding te 

volgen bij de KBVB en misschien zelf jeugdtrainer te worden. U krijgt dan de kans 

van uw leven om het goed/beter te doen. 

 Indien we merken dat u zich als ouder of supporter niet aan de richtlijnen kan 

houden, zal u voor een gesprek worden uitgenodigd door de TVJO. 

 De sportieve verantwoordelijkheid van een ploeg berust bij de trainer. Hij fungeert 

als het eerste aanspreekpunt voor de spelers en de ouders van deze ploeg. Wanneer 

bij meningsverschillen een voorafgaand gesprek met de trainer niet het gewenste 

resultaat opleverde, kan steeds met de jeugdcoördinator contact worden 

opgenomen. 
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13 Panathlon-verklaring over ethiek in de 

jeugdsport  

Met deze verklaring gaat KFC Lille de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere 

gedragregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 

We verklaren dat: 

 We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en 

met goede planning zullen nastreven. 

o Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier 

hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en 

tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief 

zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden 

door de noden van het kind. 

o We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier 

net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de 

competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en 

het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het 

spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. 

o We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van 

kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische 

principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar 

waarde schatten. 

o We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het 

besluitvormingsproces in hun sport. 

 We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de 

jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe 

van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de 

mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde 

kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde 

professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmaturen, valide 

en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur. 

 We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan 

veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen 

te beschermen. 

o We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal 

bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting 

tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te 

overwinnen. 

o We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het 

motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een 

gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde 

verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de 

jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, 

sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, 

topatleten, de kinderen zelf… 

o We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op 

de gepaste niveaus om deze code op te volgen. 

o We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 
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 We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die 

steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

o We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit 

niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de 

hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

o We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, 

dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, 

maar ook proactief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 

 5. Daarom onderschrijven we formeel het “Panathlon Charter over de Rechten van 

het Kind in de Sport”. Alle kinderen hebben het recht: 

o Sport te beoefenen. 

o Zich te vermaken en te spelen. 

o In een gezonde omgeving te leven. 

o Waardig behandeld te worden. 

o Getraind en begeleid te worden door competente mensen. 

o Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel 

ritme en mogelijkheden. 

o Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste 

competitie. 

o In veilige omstandigheden aan sport te doen. 

o Te rusten. 

o De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden. 

Dit alle kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, 

sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, 

sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring 

onderschrijven. 
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14 Ledenbehoud & ledenwerving  

Leden zijn de basis van elke club en zonder actieve leden kan KFC Lille niet bestaan. Hoe 

willen we daarom bij KFC Lille nieuwe leden/spelers aanwerven? En minstens zo belangrijk: 

hoe kan de club er voor zorgen dat (nieuwe) leden aan de vereniging verbonden blijven?  

 Ledenbehoud 

In veel verenigingen wordt aan ledenwerving meer aandacht besteed dan aan ledenbinding, 

maar wij vinden bij KFC Lille dat het voor een vereniging natuurlijk minstens zo belangrijk is 

om de bestaande leden aan de club te binden.  Als club kan je pas echt groeien als je niet 

alleen spelers en leden aanwerft maar de bestaande spelers en leden ook weet te 

behouden! 

Door deze drie punten te volgen willen we een grote stap in de goede richting te zetten om 

de drop-out binnen KFC Lille tegen te gaan: 

I. KFC Lille onderkent dat er twee typen leden zijn - enerzijds het trouwe traditionele lid 

met verenigingshart, anderzijds het nieuwe type lid dat vooral geboeid is door de 

sport, succes in competities, etc. Het eerste type lid vervult vaker 

vrijwilligersfuncties en is makkelijker te binden. De nieuwe leden zullen sneller 

'zapgedrag' vertonen: zij wisselen makkelijker van club. Maar als deze leden het 

naar hun zin hebben zullen ook zij bereid en gemotiveerd zijn om zich voor de 

vereniging in te zetten. 

II. KFC Lille zoekt het motief of achterhaalt wat beide typen leden drijft om lid te zijn en te 

blijven van onze club.  

III. KFC Lille speelt op deze motieven en wensen in en zet op een rij wat leden willen en wat 

zij graag veranderd zouden willen zien. De club brengt hier prioriteiten in aan en de 

zaken waar onze leden écht ontevreden over zijn moeten het snelst aangepakt 

worden. Via onze doelstellingen worden er voorstellen geformuleerd die in een 

tijdsplanning worden opgenomen.  

Hieronder volgen nog enkele punten ter bevordering van het ledenbehoud: 

 KFC Lille informeert regelmatig bij haar trainers of zij verontrustende signalen 

opvangen. 

 KFC Lille streeft de maximale speelgelegenheid na voor ieder spelend lid (50% 

speelminuten) 

 KFC Lille zorgt voor voldoende informatievoorziening naar bestaande leden, spelers 

en ouders over het doel, beleid en globale functioneren van de club. We maken 

hiervoor o.a. gebruik van (digitale) nieuwsbrieven, brochures, de website, twitter en 

facebook. 

 KFC Lille organiseert regelmatig nevenactiviteiten voor leden, ouders, vrijwilligers. 

etc. waarbij het sociale aspect centraal staat. 

 KFC Lille geeft als club regelmatig blijk van waardering voor prestaties van teams,  

vrijwilligers, etc. 

 KFC Lille denkt er aan om jeugdspelers in te schakelen als ref bij duiveltjesploegen 

 KFC Lille werkt mee aan activiteiten voor een goed doel en betrekt ook de jeugd 

hierbij (scholencross, kom op tegen kanker, schenkingen van kledij,…) 
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 Ledenwerving 

Er komt veel kijken bij het organiseren van een goede en succesvolle ledenwerfactie. KFC 

Lille is zich bewust van de volgende aandachtspunten en hoopt dat dit de kans op 

aanwerving vergroot. 

 KFC Lille en zijn trainers tippen spelers van onze tegenstanders (scouting) 

 KFC Lille probeert door deelname aan diverse tornooien ook hier spelers die in het 

oog springen, nadien uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek 

 KFC Lille organiseert jaarlijks een jeugddag, een kennismakingstraining, enz. en 

zorgt ook dat de doelgroep van de actie eveneens aanwezig is op de club 

(bijvoorbeeld jeugdspelers bij een actie gericht op het werven van nieuwe jeugd). 

 KFC Lille probeert jeugdspelers stapsgewijs binnen te halen. De speler hoeft niet 

meteen lidgeld te betalen maar kan eerst een paar keer kennismaken met de club 

voordat hij/zij wordt gevraagd om lid te worden. 

 KFC Lille zal steeds een realistisch plan naar voor brengen en nieuwe leden correct 

informeren en opvangen binnen de club. 

 KFC Lille verdeelt flyers in de Lilse scholen met info over de initiatiemiddag en een 

uitnodiging voor nieuwe spelertjes. 

 KFC Lille communiceert ook intern (infobrochure, flyers, familie en vrienden…) en 

extern (info voor nieuwe leden via onze website) en levert jaarlijks een bijdrage aan 

de Lilse sportgids om KFC Lille te promoten naast alle overige plaatselijke 

sportverenigingen. 

 KFC Lille heeft met de jeugdvoorzitter ook een belangrijke schakel in de 

gemeentelijke sportraad (een soort van verankering met de sportdienst van Lille)  

 Rekrutering van speler 

KFC Lille wil in eerste instantie het aantal jeugdspelers in stand houden en uitbreiden, dit 

om het voortbestaan van de jeugdopleiding te kunnen waarborgen. De club wil daarom 

voornamelijk spelers rekruteren van de eigen gemeente (rond de kerktoren) ongeacht de 

basiskwaliteit. Verder zal de talentscout per leeftijdscategorie enkele talentvolle spelers 

trachten op te sporen die voor de beschikbare spelerskern een ‘duidelijke meerwaarde’ 

betekenen. Eén van de doelstellingen van de club is om binnen enkele seizoenen opnieuw 

eigen jongens of spelers die een gedeelte van hun opleiding bij KFC Lille genoten hebben in 

het 1ste elftal te laten spelen. Verdere aanvulling dient te gebeuren met spelers die gehaald 

worden op basis van kwaliteiten en mentaliteit en die een meerwaarde kunnen betekenen 

voor de spelersgroep. 

 Rekrutering van trainer 

Bij KFC Lille wordt de TVJO gezien als de trainer van de trainers. Hij staat mede in voor de 

uitbouw van de jeugdopleiding en het zo nauw mogelijk proberen de doelstellingen te 

benaderen. Ook het aantrekken van medewerkers behoort tot zijn takenpakket. Dit op basis 

van een korte taakomschrijving en verwachtingen van de openstaande vacature. Om een 

nieuwe trainer aan te trekken is er duidelijke wisselwerking nodig tussen de al beschikbare 

trainers, TVJO, scout en jeugdverantwoordelijke. Voor welke ploeg (leeftijdscategorie) wordt 

er een trainer gezocht? Beschikt de kandidaat over een getuigschrift of diploma? Is 

kandidaat bereid om zich verder te scholen of bijkomende opleidingen te volgen? Heeft 

kandidaat al ervaring als trainer/speler? Dus kort samengevat: over welke graad van 

opleiding beschikt de kandidaat en past de trainer bij de leeftijd van de spelersgroep (U7 of 
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U21), welk niveau wenst hij te trainen (gewestelijk of provinciaal) en stroken de ideeën van 

de trainer met de visie van de jeugdopleiding van KFC Lille? 
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15 Bijlagen  

 Organigram van KFC Lille 

 Opleidingsdoelstelling voor keepers 

 Opleidingsplan onderbouw – middenbouw – bovenbouw  

 


