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Strategisch plan van de jeugdopleiding
1.2.1

Missie – visie van de jeugdopleiding

Opleidingsbenadering
KEWS Schoonbeek-Beverst wil de voetballende jeugd een goede voetbalopleiding
bieden
door alle spelers maximale ontwikkelingskansen te geven. Met andere woorden,
iedereen is
welkom in onze club, zowel getalenteerde spelers, waar het voetbaltechnische
centraal staat,
als spelertjes waarbij het fun-aspect (de vriendjes) een centrale plaats
innemen. Ieder, op zijn
(verschillend) niveau kan terecht in onze club, zowel jongens als
meisjes.
Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een pedagogische benadering
centraal te stellen en door, voor wat betreft de benadering, een onderscheid te maken
tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen.
Algemeen principe
Gezien het in de toekomst een doelstelling is om de jeugdwerking uit te breiden naar
een meer competitieve structuur (provinciaal voetbal) gebeurt voortaan reeds in het zicht
daarvan de samenstelling van de jeugdploegen . Deze samenstelling gebeurt steeds
met de TVJO’s en jeugdtrainers (en in zeer uitzonderlijke gevallen met de ouders).
Hierbij wordt rekening gehouden met volgende principes:








IBAN BE59 7350 2631 0226
BTW BE 0827.847.412

Iedereen speelt in de leeftijdscategorie waarin hij/zij is toegewezen door de
modaliteiten van het betreffende seizoen.
Meisjes spelen in principe 1 categorie lager, zoals de modaliteiten dit toelaten
Laatrijpe spelers kunnen mits voorleggen van een goedkeuring
(dispensatieregel) uitkomen in een lagere reeks
Vanaf U8 kunnen spelers op basis van sportieve redenen verschoven worden
naar een lagere of hogere reeks, steeds in samenspraak met ouders
Idealiter worden teams gevormd met 3 spelers in overtal
Bij een hoger overtal, geldt het principe van de beurtrol, die voor iedereen gelijk
moet zijn. Zodat iedereen evenveel speelgelegenheid heeft
Bij een te hoog overtal, wordt overwogen om een extra ploeg in competitie te
brengen.
KBVB stamnummer 2727
Hereveld 9
3740 Bilzen

www.kewsschoonbeekbeverst.be
info@kewsschoonbeekbeverst.be
jeugdcoord@kewsschoonbeekbeverst.be
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1.2.1.1 Pedagogische benadering
KEWS Schoonbeek-Beverst wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt
omgaan met mensen, en kinderen in het bijzonder. Dat betekent dat KEWS
Schoonbeek-Beverst als voetbalclub, het als zijn taak ziet om aandacht te schenken
aan een veelzijdige vorming van de voetballer(tjes) als mens. Dit is een hele klus,
maar die wordt door KEWS Schoonbeek-Beverst niet geschuwd. Het
allerbelangrijkste is eigenlijk dat de begeleiding steeds weer het goede voorbeeld
geeft. Immers, een goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar? De begeleiding is en
blijft positief, stimulerend en vormend.
Enkele algemene belangrijke zaken bij het begeleiden van kinderen:
•
•
•

Maak bij spelers / kinderen altijd onderscheid tussen het kind en het gedrag.
Niet een kind afwijzen, wel het gedrag ter discussie stellen.
Complimenten geven. Het werkt honderd keer beter dan mopperen of
schelden. Dus, jammer goed geprobeerd, volgende keer beter.
Praten, uitleggen. Misschien gebruik je wel niet de goede woorden!

Wij willen onze jeugdspelers opvoedende en ethische waarden bijbrengen door:
•
•
•
•
•

orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren
luisterbereidheid en persoonlijkheid te laten ontwikkelen
leren omgaan met fair-play
pedagogisch verantwoorde begeleiding door de trainers
sturen en bijsturen via het huishoudelijk reglement

In eerste fase is dit belangrijk voor de personen zelf in hun groei naar volwassenheid.
Op dat vlak vormen wij een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de
spelers meekrijgen van de ouders en van school. In tweede fase zijn deze waarden en
normen ook belangrijk voor de club.
De club streeft naar een positief imago en dit imago wordt enorm beïnvloed door de
manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de
buitenwereld toe. Dit zowel op het terrein als er naast, bij wedstrijden, trainingen, enz.
Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen de
club en met plezier afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden,
wedstrijden eerste elftal alsook voor andere activiteiten.
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Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in
de club. Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel
te hebben in de richting van de club; mede door het nog aanwezige dorpsgevoel in
Schoonbeek en Beverst, is het de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om
van de totaliteit één grote familie te maken.

1.2.1.2 Prestatie- en recreatiegericht voetballen
Alle jeugdvoetballers dienen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er
door KEWS Schoonbeek-Beverst, in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen
prestatie- en recreatiegericht voetballen.
Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter, de
frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt
wel degelijk voor een onderscheid. Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd
en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van
zijn of haar voetbalvermogen.
Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan
hun voetbalvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een voetbalopleiding te volgen.
Deze groep spelers zou de prestatiegroep genoemd kunnen worden. Prestatiegericht
voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu
streven naar goed voetbal. En … om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om
vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.
De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel,
gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze
benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet
minder(waardig). Ook de spelers van deze groep wordt de mogelijkheid geboden om
in ieder geval 2 keer per week onder deskundige leiding te trainen, maar in de
begeleiding van deze groep zal rekening gehouden met de specifieke aspecten van
recreatiegericht voetbal. Er is voor deze groep daarom, naast de standaard
maandprogramma’s, extra oefenstof beschikbaar voor de trainingen. Ook voor het
coachen tijdens wedstrijden zijn extra richtlijnen beschikbaar. Het gaat hierbij om
specifieke informatie over zaken die van belang zijn bij het begeleiden van deze
recreatiegroep.
Vanaf het seizoen 2020-2021 wordt er twaalfmaal per jaar een extra training voorzien
die zich specifiek richt op conditie, looplijnen, techniek en stabiliteit, dit zowel voor de
recreatievere als voor de wat meer prestatiegerichte groep. Immers ieder heeft recht
om op zijn niveau de nodige vooruitgang te boeken.
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Indeling groepen



Vanaf U8 categorie worden de groepen ingedeeld volgens niveau, maar enkel
indien er 2 of meerdere ploegen zijn per leeftijd.
Keeperstraining wordt aangeboden van U10

Ten slotte is er nog specifieke aandacht voor de allerkleinste voetballers (U5). Deze
voetballertjes vallen in feite buiten de twee genoemde categorieën
(prestatie/recreatie). Voor deze groep moet trainen zijn, "spelen met voetbal". Er is
trainingsoefenstof voor deze groep beschikbaar die recht doet aan de
ontwikkelingsfase van deze kinderen. Het is samengesteld vanuit de kenmerken voor
deze leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor de trainingen. Niet teveel
voetbaltechnische voorwaarden stellen. De training en benadering van de kinderen
moet duidelijk tegemoet komen aan de spelbeleving van de jongens met veel
onbewuste vorming. Wel is deze leeftijdsgroep al heel geschikt om het balgevoel en
de lichaamscoördinatie sterk te verbeteren door gerichte oefeningen. Voor de
begeleiding van deze kleintjes, gaan we dan ook steevast op zoek eerder naar een
opvoeder, dan naar een voetbaltechnische trainer.

1.2.1.3 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 steeds 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.
Binnen KEWS Schoonbeek-Beverst trachten we daarom ieder kind op leeftijd te laten
spelen. Enkel om medische redenen en/of het niet kunnen aanbieden van de juiste
leeftijdscategorie op dat moment wordt hier mogelijks van afgeweken (via dispensatie)
Kinderen die op latere leeftijd instappen en/of een eerder laatrijpe ontwikkeling hebben,
bieden we een individuele begeleiding aan. Deze kan bestaan uit extra trainingen in
kleinere groep of specifieke oefeningen tijdens de training. Mogelijks wachten we hier
ook even met het spelen van wedstrijdjes.
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Opleidingsvisie sportief/technisch
Dominant, aanvallend & attractief voetbal
De stijl waarin wij onze teams trachten te laten voetballen dient zich er vooral toe om zo
veel mogelijk de bal in eigen bezit te hebben. Onze sterkte moet zich uiten wanneer wij
in balbezit zijn. Vanaf dat moment dienen wij de bal zo lang mogelijk bij te houden en de
tegenstander zo te laten bewegen dat er ruimtes ontstaan die wij kunnen gebruiken om
terreinwinst te boeken (dominant). Het is niet zo dat wij de bal louter rondspelen om
maar rond te spelen, we trachten dit zo hoog mogelijk te doen met de gedachte dat we
in de waarheidszone geraken (aanvallend). De methode die wij beogen om hierin te
geraken is door juiste en gerichte korte passing vanuit de opbouw (attractief) en vooral
over de grond. Ons kunstgrasveld nodigt daar immers ook toe uit.
Deze speelstijl vergt veel training om tot zekere automatismen te komen. Het is ook
moeilijker om aan te leren en tot zijn recht te komen aangezien het veel precisie,
snelheid en afstemming vergt. Maar we zijn er wel rotsvast van overtuigd dat er op lange
termijn het meeste rendement wordt uitgehaald.
Hierbij komt dan ook dat wij ervaren dat (jeugd-)spelers op deze manier het meeste
plezier uit het spelletje halen. De voldoening lijkt des te groter wanneer wij de bal
hebben en hiermee attractief en aanvallend voetbal brengen. Ook onze supporters
kunnen we het meest vermaken door deze speelstijl. Deze stijl wordt gehanteerd
doorheen gans de club, dus ook in het seniorenelftal. Op die manier kan de integratie
van een jeugdspeler in het eerste elftal ook makkelijker gebeuren.

Doelgroepen
KEWS Schoonbeek-Beverst wil alle voetballende jeugd de kans geven om een goede
voetbalopleiding te volgen. Iedereen is dan ook welkom in onze club, zowel
getalenteerde spelers, waar het voetbaltechnische centraal staat, als spelertjes waarbij het funaspect (de
vriendjes) een centrale plaats innemen. Zij worden dan ook in verschillende
niveau’s
ingedeeld volgens hun kennen & kunnen. Hierbij wordt er geen onderscheid
gemaakt tussen
jongens, meisjes of genderneutraal: allen zijn welkom! Ook kinderen met
een andere, vaak
moeilijkere sociale achtergrond zijn welkom in onze club. Zo geven we
ook kansen aan
(kans)arme gezinnen en kinderen van vluchtelingen. Samen met de
begeleiders en/of
bevoegde instanties gaan we dan op zoek naar oplossingen om
praktische (financieel,
kledij, taal …) en organisatorische (vervoer) problemen aan te
pakken. Hierbij worden ook vaak de ouders van de medespelertjes in betrokken.
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Trainingsgelegenheid
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Al onze ploegen vanaf U6 trainen 2x per week. Dit trainingsschema wordt het hele
seizoen
door gehanteerd De gedetailleerde trainingskalender wordt up-to-date gehouden
op de hoofdpagina van de website in de clubkalender.

Speelgelegenheid tijdens wedstrijden


Principe: IEDEREEN VOETBALT!!!



Alle veldspelers krijgen per wedstrijd minstens 50% van de totale
speeltijd!!

De club vraagt aan trainer en ploegafgevaardigde om hierop strikt te letten. Bij
meerdere keepers per team wordt er om de wedstrijd gewisseld tussen de 2 keepers.
De keeper die niet in doel staat, voetbalt mee. Vanaf U15 opteren we evenwel voor
een vaste keeper per ploeg.
Vanaf de U9 kan de trainer de speelminuten afwegen op basis van:





discipline tijdens wedstrijden en trainingen
werkkracht
inzet
tegenstrever (minder kwalitatieve voetballer laten we meer spelen
tegen mindere tegenstrever)
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Evaluatie
Vanaf de leeftijdscategorie U8 vraagt de club aan de trainers om hun spelers te
evalueren. Dit gebeurt in december en in april. Er wordt een gestandaardiseerd
evaluatieformulier ingevuld .
Dit rapport heeft aandacht voor opleidingsdoelstellingen (gedeelte techniek & tactiek,
spelinzicht, psychologisch, algemeen), kwantitatieve beoordelingen (scores) en
kwalitatieve beoordelingen (ingeven van commentaren).
Deze gegevens worden per speler geregistreerd. Na het seizoen wordt een digitale
afdruk bewaard per speler welke geraadpleegd kan worden door de sportieve commissie
en trainersstaf. Op het einde van het seizoen worden de resultaten besproken tijdens
een gesprek met de ouders, al dan niet in het bijzijn van het kind.
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1.2.2

Strategie van de jeugdopleiding

Ploegen en niveau’s
KEWS Schoonbeek-Beverst streeft ernaar een kwalitatieve jeugdopleiding na te streven
waarin alle voetballertjes in de nabije omgeving van Schoonbeek en Beverst, elk op hun
niveau, hun favoriete sport kunnen beoefenen. Het is de visie van de club om enerzijds
voldoende doorstroming te kunnen garanderen naar de eerste ploeg, anderzijds wil ze
haar familiaal karakter van een “gezellige” warme lokale club niet te verloochenen. Om
beide objecten te kunnen realiseren is het de strategie van de club om binnen de
jeugdopleiding voor elke leeftijdscategorie (minstens) 2 jeugdploegen in competitie af te
vaardigen, in de onderbouw streeft men zelfs naar 3 volwaardige teams. Waarbij er
steeds 1 team provinciaal voetbal speelt en men voor het andere team (of de anderen
teams) naar een gemiddeld gewestelijk niveau streeft. Om deze strategie waar te
maken, wordt er door Schoonbeek-Beverst maximaal ingezet op gediplomeerd trainers,
ook voor de gewestelijke teams. Op die manier tracht men ieder lid, dezelfde kansen te
geven tot verdere ontwikkeling van zijn of haar voetbaltalenten. Voor de rekrutering van
spelertjes wordt er in de eerste plaats gekeken naar kinderen die in de omgeving van de
club wonen. Ook voor wat betreft het binnenhalen van trainers streven we maximaal
naar trainers in de omgeving en/of trachten we oudere (jeugd)spelers te motiveren om
zich verder te engageren binnen de club.

In- en uitstroom
De ambitie om attractief en verzorgd technisch voetbal te spelen (zeker op ons eigen
kunstgrasveld) bepaalt vandaag de strategie mbt het al dan niet opgenomen worden
van spelertjes in het beter “eerste” ploegje, maw bepaalt de in- en uitstroom. Het
functioneringsgesprek dat 2x per jaar plaats vindt dient ook hiertoe. Op basis hiervan
zal, in samenspraak met de TVJO en de betreffende trainer beslist wordt of speler X of Y
van ploegje dient te veranderen, met andere woorden een niveau hoger of lager, binnen
dezelfde leeftijdscategorie, moet gaan spelen. Aangezien in onze club elk spelertje
welkom is, is er geen strategie voorzien om spelertjes finaal de club te laten verlaten,
maw geen definitieve uitstroom.
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Samenwerkingsverbanden

Met clubs uit de regio
De laatste 5 seizoenen kan KEWS Schoonbeek-Beverst op eigen kracht zijn
jeugdploegen
aanvullen
met
steeds
nieuwe
spelers,
waardoor
een
samenwerkingsverband in dit opzicht niet meer nodig was. In het seizoen 2019-2020 zijn
er evenwel eerste verkennende gesprekken geweest met een bevriende gewestelijk club
(zonder provinciale ambitie) in de omgeving om een samenwerkingsvorm op te starten.
Het zou hierbij voornamelijk gaan om uitwisseling van bepaalde spelersprofielen
(bijvoorbeeld spelers die provinciaal voetbal bij KEWS Schoonbeek-Beverst ambiëren).
Het behoort tot strategie van onze club om binnen afzienbare tijd (seizoen 2020-2021)
gesprekken aan te knopen met een club in de omgeving die interprovinciaal voetbal
aanbiedt. De samenwerking zou er in kunnen bestaan om zeer getalenteerde “eigen”
jongeren, die IP voetbal nastreven enerzijds en andere getalenteerde jongeren “van de
andere club” die net uit de IP boot gevallen zijn de juiste omkadering mee te geven en
hun onder te brengen bij de club die op dat moment het best bij hun capaciteiten past.
Daarnaast zouden we er ook naar streven om meer kennis te delen op en naast het
veld.
Met scholen
De club (vaak trainers) bezoekt op regelmatige basis (minstens 1x per jaar) de scholen
in Schoonbeek, Beverst en omstreken om potentiële spelertjes warm te maken voor
voetbal. Er worden dan flyers uitgereikt aan de kleuter en eerstejaarsleerlingen.
Met provinciale jeugdopleiding of andere clubs
Spelers die er kwalitatief bovenuit steken worden ook toegelaten om deel te nemen aan
de provinciale trainings- en wedstrijdmomenten. Spelers die een hoger niveau
aankunnen, wordt in deze niets in de weg gelegd om bij een club op een hoger niveau te
spelen.
Meisjes
Deze worden bij de jongens geïntegreerd. Onze club biedt geen apart meisjesteam aan.
Meisjes die dit toch wensen, kunnen hiervoor terecht bij de damesclubs in de omgeving.

