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VOORWOORD VOORZITTER
Beste voetbalvrienden
We hebben 3 belangrijke uitgangspunten voor de uitbouw van
onze jeugdopleiding:
•
•
•

we willen alle kinderen uit groot Menen de kans geven om te
voetballen en daarbij plezier te beleven.
we willen de spelers een kwaliteitsvolle opleiding aanbieden.
we streven ernaar om zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugd
te laten doorstromen naar ons eerste elftal.

www.ksctmenen.be

Dit jaar mogen we bijna 300 jeugdspelers verwelkomen. Om al
die spelers de kwaliteitsvolle opleiding te geven die we voor ogen
hebben, heeft onze sportieve cel een gediplomeerd korps
verzameld van ongeveer 27enthousiaste trainers.
Onder impuls van onze TVJO Frederik Dumont en zijn jeugdcoördinatoren Florian Vanneste (onderbouw), Björn Grouwet
(middenbouw ) en Dirk De Smet (bovenbouw) gaan we ook dit
seizoen interprovinciaal voetbal spelen.
Ondertussen blijft de club achter de schermen druk in de weer
met de verdere ontwikkeling van onze jeugdwerking.
Daarvoor dank aan onze vele partners:
•
•
•
•

dank aan alle spelers en hun ouders om bij KSCT Menen te
voetballen.
dank aan alle leden van het jeugdbestuur, sportieve,
medische en commerciële cel, … voor de dagelijkse inzet.
dank aan al onze sponsors voor de onvoorwaardelijke steun.
dank aan stad Menen voor de steun, de infrastructuur en de
velden.

Zonder jullie zou jeugdvoetbal in Menen niet kunnen bestaan.
Aan iedereen een geweldig voetbalseizoen toegewenst.
Met sportieve groeten
Jeugdvoorzitter KSCT Menen

JEUGDBESTUUR KSCT MENEN

SPORTIEVE CEL KSCT MENEN
Waakt over de jeugdwerking en het toepassen
van de voetbal- en opleidingsvisie van de club
en bestaat uit:

Cindy Meersman, Voorzitter
GSM 0494/543999 - meersmancindy31@gmail.com

Patrick SOETE
SPORTIEF Management
T 0476/960 373
soetepatrick@skynet.be

Florian VANNESTE
Jeugdcoördinator Onderbouw
T 0468/113507
florianvanneste@hotmail.com
Björn GROUWET
Jeugdcoördinator Middenbouw
T 0479/312340
bjorn.grouwet@gmail.com
Dirk DE SMET
Jeugdcoördinator Bovenbouw
T 0478/418146
dirkdesmet74@outlook.com
Cindy MEERSMAN
Jeugdvoorzitter
T 0494/543999
meersmancindy31@gmail.com
Jos SAMAILLE
Scouting
T 0476/246902
Jos.samaille@gmail.com

Dirk Vranckx, Jeugdsecretaris
GSM 0486/447 649 - dirkvranckx@yahoo.com
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Frederik DUMONT
TVJO
T 0476/576456
frederik.dumont@telenet.be

Patrick Soete, Penningmeester
GSM 0476/960 373 - soetepatrick@skynet.be

Kris Vangheluwe, Bestuurslid en Evenementen
GSM 0498/869 692 - kris.leske@gmail.com
Lydia Vanderhaeghe, Bestuurslid en Kledijverantwoordelijke
GSM 0497/905 211 - ronnyvermeesch@hotmail.com
Els Verhoeven, Bestuurslid
T 056/516 941 - philippe.verhoeven-allard@telenet.be
Björn Grouwet, Communicatieverantwoordelijke
GSM 0479/312 340 - bjorn.grouwet@gmail.com

INTERN REGLEMENT

SPELREGELS 2021-2022

AANWEZIGHEID & STIPTHEID
Training
• Uiterlijk 15 min voor aanvang is de kleedkamer toegankelijk
• We gaan in groep samen met de trainer naar het oefenveld
• Aanwezigheid op training is VERPLICHT.(dit om speelgerechtigd te
zijn volgens afspraak met de trainer)
• Bij ziekte of andere omstandigheden steeds de trainer op de hoogte
brengen. Verjaardagsfeestjes en dergelijke zijn geen geldig excuus.
• Uiterlijk 20 min na het einde van de training wordt de kleedkamer
verlaten.
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Wedstrijd
• Het uur en plaats respecteren van samenkomst. Afwijking wordt door
de trainer al dan niet toegestaan.
• Vergeet niet voor elke wedstrijd uw identiteitskaart bij te hebben
(originele). Zo niet wordt u niet opgesteld.
• Spelen bij een andere categorie is niet toegestaan zonder medeweten
van de trainer.
• Op verplaatsing steeds terug meekomen met wie men de heenreis
maakte. Anders moet u de trainer verwittigen.
Ziekte & belet
• Bij ziekte of andere omstandigheden steeds de trainer op de hoogte
brengen. Verjaardagsfeestjes en dergelijke zijn geen geldig excuus
HOUDING
• Wees altijd en overal beleefd.
• Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter na de wedstrijd, ook
na een verlieswedstrijd.
• Behandel medespelers, tegenstrevers, trainer, afgevaardigden,
terreinverzorger en bestuursleden met respect.
• In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen
zullen niet getolereerd worden.
HYGIËNE & VEILIGHEID
•
•
•
•

Douche VERPLICHT na iedere training en wedstrijd.
Gelieve bij kwetsuren de clubarts te raadplegen.
Er worden geen sieraden gedragen bij trainingen en wedstrijden.
Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je
op niemand iets verhalen. Maak gebruik van de opbergkastjes.

KLEDIJ & MATERIAAL
Kledij (zie aparte tekst achteraan)
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Materiaal
• Scheenbeenbeschermers zijn verplicht bij iedere wedstrijd.
• Voetbalschoenen: duivels en preminiemen zijn van bondswege
verplicht met Multi studs te spelen. Ook aan te raden bij andere
categorieën.
• Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.

• De blauwe ton naast de “chalet” is GEEN vuilnisbak maar een
waterreservoir.

VERLIES & DIEFSTAL

SCHORSINGEN & BOETES

Verlies
a. Van kledij of materiaal kan steeds gebeuren. In eerste instantie
informeer u bij uw dichtst bijzittende ploegmaats in de cabine.
b. Melden/vragen aan de terreinverzorger en trainer.
c. Bij verlies van elk kledijstuk horende bij de cluboutfit, verplicht een
nieuw aan te schaffen bij Lydia.

Schorsingen
• Bij bewuste en zwaarwichtige inbreuken wordt de speler uit het
clubbestand gewist.
• Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de
jeugdcoördinator, of jeugdbestuur een disciplinaire straf worden
opgelegd na raadpleging van alle betrokken partijen.
• Schorsingen van de KBVB worden natuurlijk toegepast.
• Bij schorsing rode kaart (vanaf scholieren) moet de gesanctioneerde
speler evenveel duiveltjeswedstrijden fluiten als hij wedstrijden
geschorst is.

Diefstal
a. Dit zo vlug mogelijk melden aan de trainer en aangifte doen bij de
Politie.
INFRASTRUCTUUR
De kleedkamers
• Worden enkel gebruikt om zich om te kleden en niet als speelplaats.
• De schoenen worden buiten gereinigd en gebeurt onder geen beding
in de douche.
• Kledij onder de modder gaat niet in de douche.
• Modder en dergelijke kunnen nooit uit zichzelf op de muur terecht
komen.
Velden
• Er wordt voor/na de training/wedstrijd NOOIT over het hoofdterrein
gelopen.
Verplaatsbare doelen
• Worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaats gezet.
NIET werpen.
• Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
Zittribune
• Is geen speelplaats.
• De zitjes zijn geen voetsteuntjes.
“CHALET” (ballen kot)
• Er worden door de spelers zelf geen ballen opgepompt.
• Wordt niet betreden door de spelers.
Vuilnis
• Hoort in de voorziene vuilnisbakken, zowel in als buiten de kleedkamers.

ADMINISTRATIE
• Adres en ander administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk
doorgespeeld aan de jeugdsecretaris/trainer.

www.ksctmenen.be
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Boetes
• Bij de KBVB opgelopen boetes door eigen schuld, worden door de
speler zelf gedragen.
• Alle andere schade door baldadigheden aan de accommodaties vallen
ten laste van de dader.
TORNOOIEN
Gelieve zich ter beschikking te stellen voor de tornooien na de competitie.
Indien bepaalde feestelijkheden gepaard gaan met kerkelijke
verplichtingen, de trainer zo vlug mogelijk inlichten.
INFORMATIE
Bij selectie voor de wedstrijd van het weekend ontvangen de spelers een
schriftelijke uitnodiging. (zeker tot en met de preminiemen)
Door de toepassing van de Panathlonverklaring wordt 50%
speelgelegenheid verzekerd aan de geconvoceerde speler.
Elke speler en zijn ouders maken eventuele problemen bekend bij de
jeugdcoördinator.
Respecteer de integriteit van de club en laat u niet verleiden de club in
een negatief daglicht te plaatsen.
Nieuws over de club of clubevenementen worden via het jeugdkrantje en
de clubwebsite www.ksctmenen.be bekendgemaakt.

CHARTER VOOR DE OUDERS

Vergeet niet dat er een franchise bestaat van 12.50 euro.
Te volgen stappen:
1. Bij ongeval een formulier vragen aan de trainer, afgevaardigde of
downloaden van onze website www.kscmenen.be. Bij downloaden niet
vergeten uit te printen in recto-verso en in kleur.
2. Het gedeelte “Aangifte van ongeval” wordt door uzelf ingevuld. Het
gedeelte “Medisch getuigschrift” wordt ingevuld door de clubarts.
(Dokter Lezy). Zelfs indien u via de “spoedopname” werkte, het dossier
overmaken aan de clubdokter.
3. Het ingevulde (recto-verso) formulier bezorgen aan de dossierbeheerder. En dit binnen de 10 werkdagen.
4. Eens het dossier geopend is, wordt een “Ontvangstbewijs” gestuurd
naar de club. De dossier beheerder bezorgt dit document aan de
betrokkene.
5. Om terug speelgerechtigd te zijn moet het formulier “Ontvangstbewijs”
ingevuld en afgetekend zijn van de behandelende dokter, in ons geval
Dr. Lezy Jan. Het afgetekende formulier wordt bezorgd aan de dossierbeheerder, die op haar beurt het licht op groen zet voor de trainer via
soccer-on-line
6. Vergeet niet dat alle betalingen eerst door het slachtoffer gebeuren.
Daarna wordt alles binnen gegeven bij de mutualiteit, die een verslag
opmaakt met een detail wat er niet werd terugbetaald.
7. Wanneer alle onkosten zijn verzameld, deze bezorgen aan de
dossierbeheerder. Bij betaling van facturen (ziekenhuis) betalingsbewijs
bijstoppen.
8. Wanneer de afrekening terug betaald werd door de verzekering, wordt
dit geld aan de club bezorgd die het op zijn beurt overmaakt aan het
slachtoffer.
Onze clubdokter: Lezy Jan, Fabiolalaan 25, 8930 Menen
Dossierbeheerder: Ronny Vermeesch Gerechtigde Correspondent

De bijgevoegde regels gelden op en rond elk voetbalterrein
(zowel op het veld als in de zaal).
Lees ze goed en verspreid ze, zodat we er samen voor zorgen
dat er elke week sportieve en spannende wedstrijden gespeeld
en gefloten worden!

GEDRAGSCODE SOCIALE MEDIA
Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de
mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor
speelt. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van
het sportvereniging KSCT MENEN. Het is daarbij van belang te beseffen
dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de
vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om
deze reden vraagt KSCT MENEN van al de aan de vereniging verbonden
vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.
Wat KSCT MENEN daaronder verstaat, is in grote lijnen terug te vinden
op www.ksctmenen.be > Jeugdvoetbal > Sociale Media
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WAT BIJ EEN ONGEVAL?

1. Probeer “mijn kind, schoon kind” te relativeren en rekening te
houden met het algemeen belang.
2. Wees positief kritisch tegenover ALLE spelers en blijf de
jongens steunen.
3. Als de trainer hem een keer op de bank zet, weet dat dit de
speler op termijn ten goede komt.
4. Heb respect voor het werk van de scheidsrechter, hij is ook
maar een mens
5. Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk,
een assist is minstens even belangrijk.
6. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we van harte
toe.
7. Laat de coachen over aan de trainer.
8. Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper! Steun
hem... ook als het eens minder loopt.
9. Als uw zoon ziek of gekwetst is, laat hem NIET spelen.
10. Wordt ook eens een jaartje jeugdtrainer, afgevaardigde of
bestuurslid
11. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van
de scheidsrechter of zijn assistent.
12. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
13. Respecteer de mede- en tegenspeler.
14. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
15. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
16. Zorg samen met uw team voor een Fairplay.
17. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
18. Roep geen racistische woorden.
19. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
20. Gedraag u waardig.
21. Laat het spelplezier primeren op de prestaties.
22. Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
23. Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
24. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist
of de wedstrijd verloren.
25. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen.
Applaudisseer voor goed spel van beide teams.

ONZE JEUGDTRAINERS

COMMUNICATIE
TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
BESCHIKBAAR OP PRO SOCCER DATA
Het voetbalseizoen 2021-2022 staat voor de deur. In juni konden
de meesten van jullie al kennis maken met de jeugdtrainers en
kreeg je al het voorbereidingsprogramma mee. Ondertussen zijn
alle trainingsgegevens ook ingevoerd in de handige tool
ProSosserData.

BELANGRIJKE DATUM!
Op zaterdag 28 augustus 2021 vindt op campus Vauban de
Familiehappening van onze jeugdwerking plaats!
Houd deze datum zeker vrij, want op die dag krijgen de jeugdspelers ook hun clubkledij! Meer info volgt nog!
HANDLEIDING PROSOCCCERDATA ONLINE
Op www.ksctmenen.be vind je een handleiding bij de
ProSoccerData app
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TIP: installeer de handige app van ProSoccerData, die je
op bovenstaande link kan terug vinden.

ACTIVITEITEN

LIFESTYLE
Iedere maand pakt de jeugdwerking uit met een van bovenstaande thema’s rond lifestyle. Via affiches, flyers, website,
ProSoccerData…
Gezond eten en drinken
Slim sorteren
Neen tegen pesten
Kledijcode cluboutfit + tips
Wij vinden onze kleedkamers en ons materiaal top!
Respect voor de scheids
Sport is meer dan voetbal alleen
Samen sporten is sociaal zijn
Voetballen én studeren

SPELERSRAAD

De spelersraad is een instrument om jongeren, van U12 tot en
met U17 inspraak te geven binnen onze jeugdopleiding
Deze raad heeft als doel om voorstellen te formuleren.
Daarnaast is het de bedoeling om moeilijkheden en knelpunten
te signaleren naar het bestuur toe. Het luisterend oor van de
begeleiding speelt hierin een cruciale rol.
De jeugdraad komt diverse keer samen per seizoen samen.
Telkens wordt hiervan een verslag opgemaakt.

2021
Zaterdag 15 augustus,
Halfoogst tornooi U8-U9, campus Vauban
2021
Zaterdag 22 augustus
WM IPU12 – tornooi, campus Ter Linde
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het Jeugdbestuur van KSCT Menen organiseert in het seizoen
2021-2022 volgende activiteiten:

2021
Zaterdag 29 augustus
Familiehappening, campus Vauban
2021
Paasmaandag 18 april:
Jeugdhappening U8 – U9, campus Vauban
2021
Maandag 1 mei:
30ste Preminiementornooi U10 – U11, campus Vauban

RICHTLIJNEN CLUBOUTFIT/KLEDIJ

MEDISCHE CEL
LEDEN: A Deryckere, R Vermeesch, Vanhaezebrouck L

Onze Jeugdwerking heeft serieuze inspanningen geleverd om
een nieuwe kledij outfit voor elke jeugdspeler en -medewerker
samen te stellen. We hebben dit kunnen realiseren dankzij de
financiële inbreng en het engagement van onze jeugdsponsors.
Deze outfit is voor 2 seizoenen. Deze outfit in onze clubkleuren
is ons visitekaartje van de Jeugdwerking KSCT Menen en op die
manier willen we de uitstraling voor onze sponsors bevorderen.

DOELSTELLING: de medische ondersteuning van de jeugdopleiding verbeteren en in kritieke situaties de nodige tools
aanbieden om die op een vlotte manier af te handelen.

Wij willen dan ook dat de volgende richtlijnen nauwlettend opgevolgd worden door elke jeugdspeler :

KSCT Sporttas: uw voetbalgerief dient tijdens de wedstrijddagen altijd in de KSCT Sporttas te zitten.
KSCT Nieuwe voetbalshort en kousen: deze moet je
altijd zelf bijhouden en zorgen dat je de juiste short en kousen
aanhebt voor de wedstrijd
KSCT Regenjas: tijdens de wintermaanden dient de winterjas gedragen te worden voor en na de wedstrijd.
Bij het niet opvolgen van de bovenstaande richtlijnen, m.a.w. het
niet dragen van de juiste kledij voor, tijdens of na de wedstrijd,
zal je daarop aangesproken worden door uw trainer.
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KSCT Polo en Training: deze moeten altijd gedragen
worden voor en na de wedstrijd.

REALISATIES
1. EVACUATIEPLAN TER LINDE - VAUBAN: zowel op campus
Ter Linde als Vauban werd een evacuatieplan opgesteld bij
ernstige blessures (breuken, zware verstuikingen, open
wonden…) of levensbedreigende situaties (hartaandoeningen
hoofd –en wervelletsels)
2. EHBO KOFFER: werd op de 2 campussen in orde gebracht.
3. EHBO RUIMTE: de medische en revalidatie- ruimte is op
campus Vauban in gebruik genomen. Je kunt er terecht bij onze
kiné Alice Deryckere op dinsdag en donderdag van 18u tot 20u
Opgelet: via afspraak T 0498/598867
of alicederyckere@hotmail.com.
Spelers van U6 tot en met U19 nemen
bij een blessure onmiddellijk contact
op met Alice en maken een afspraak.
Een diagnose wordt gesteld en de al of
niet daaraan vasthangende revalidatie.
4. AED: beide campussen zijn voorzien van een AED toestel, dat
helpt bij het reanimeren. Op campus Ter Linde hangt de AED in
de medische ruimte op Vauban in de chalet (materiaalberging).
5. BIJSCHOLING AED: De AED toestellen hangen er maar
moeten ook nog kunnen worden gebruikt. De gratis AED bijscholing voor trainers en ouders vindt jaarlijks plaats. Dit om
zoveel mogelijk mensen met dit eenvoudig te bedienen apparaat
vertrouwd te maken. Interesse? Hou onze website in de gaten!

MISSIE VAN DE JEUGDOPLEIDING

De jeugdopleiding binnen KSCT Menen hebben wij naar voor
gebracht met de initialen van onze vereniging die meteen ook de
“speerpunten” in onze opleiding in de verf zetten.
K waliteit
S ociaal
C ommunicatie
T eamspirit
M otivatie en enthousiasme
KWALITEIT
Wij streven naar een kwalitatieve jeugdopleiding:
• door het “op maat opleiden” van iedere jeugdspeler
ongeacht nationaliteit of afkomst.
• door het ontdekken en aanwerven van talentrijke spelers uit
de regio.
• door het aantrekken van goede trainers en bijgevolg
aanbieden van een goede vorming.
• door een geregelde kwalitatieve evaluatie en bijsturing van
de spelers.

•
•
•
•
•
•
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KSCT Menen is een vaste waarde binnen het interprovinciaal,
provinciaal en gewestelijk voetbal. Wij streven naar een goed
uitgebouwde en uitgebalanceerde JO. Op die manier wordt de
JO een belangrijke component binnen de club.
Vanuit onze JO willen we de voetbalsport promoten en mogelijk
maken voor alle spelers van Groot Menen en omliggende.
Binnen de JO streven we naar een positieve en aangename
sfeer te creëren zodat iedere speler zich bij ons thuis voelt.
Binnen onze multiculturele samenleving proberen wij met onze
JO te voldoen aan de eisen van iedere speler en een symbiose
te vinden binnen de verschillende culturen.
Wij willen ons profileren in de regio als een van de beste jeugdopleidingen.
Eigen spelers opleiden naar het eerste elftal toe blijft nog altijd
onze hoofdopdracht waar wij constant aandacht aan besteden.
Een positieve uitstraling en profilering zowel op als het veld blijft
één van onze hoofddoelstellingen.
Naast de ultieme ambitie om jeugdvoetballers op te leiden voor
nationaal voetbal willen wij ook het recreatieve en sociale aspect
(G-Foot) van de jeugdwerking niet uit het oog verliezen.

MISSIE VAN DE JEUGDOPLEIDING

•

door het ter beschikking stellen en onderhouden van 2
trainingscampussen.
door de nadruk te leggen op technisch verzorgd voetbal.
door op tactisch vlak te kiezen voor de zonefilosofie.
door op fysisch vlak een verantwoordelijke en aangepaste
belasting aan te bieden.
door op mentaal vlak de spelers weerbaar te maken zodat
ze bij een tegenslag voldoende karakter tonen door te
zetten.
door naar de top van de piramide (postformatie) toe meer de
nadruk leggen
op individuele opleiding om zo de speler klaar te stomen
voor het eerste elftal.

Besluit: een jeugdspeler opgeleid binnen KSCTM moet zowel op
technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak kwalitatief voldoende
gevormd zijn om door te stomen naar een eerste elftal in de
provincie.
SOCIAAL
De laatste jaren werden er grote inspanningen gedaan om
KSCTM te promoten en naar buiten uit wat meer in de “picture”
te plaatsen. Dit vereist natuurlijk een blijvende “aanwezigheid”
op allerhande manifestaties, het ontwikkelen van nieuwe
uitdagingen en het onderhouden en aanscherpen van de
samenwerkingsverbanden met bepaalde instanties. KSCT
MENEN wil zijn SOCIALE ROL in de regio in de komende jaren
bestendigen en verder uitbouwen. De volgende “projecten” of
samenwerkingsverbanden werden geconcretiseerd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken met scholen op vlak van infrastructuur
(gebruik sportzalen)
Samenwerking met KV Kortrijk (netwerkclub)
Samenwerken met voetbalschool SAMBA
Samenwerken met fitnessclub Athletics
Aanbieden van voetbalstages (paasstage – zomerstage)
Initiatiedagen voor nieuwe spelers.
Aanbieden van meisjesvoetbal
Aanbieden van G voetbal
Samenwerking Multimove (gezinsbond)

MISSIE VAN DE JEUGDOPLEIDING
COMMUNICATIE
De basis van een goede samenwerking binnen een vereniging
is de “communicatie”. Om vooruitgang te boeken moet deze
positief en opbouwend gebeuren binnen alle geledingen en
cellen van onze club.
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TEAMSPIRIT
HET GEHEEL IS MEER DAN SOM VAN DE AFZONDERLIJKE
DELEN. Voetbal is een ploegsport maar door iedere speler
individueel beter te maken en het team als ploeg te laten spelen
creëer je een meerwaarde binnen de jeugdopleiding.
Enkele belangrijke factoren die bijdragen tot een hechte groep
zijn:
• Gemotiveerde en enthousiaste trainer die een voorbeeldfunctie heeft en de groep door middel van allerhande groep
bevorderende activiteiten bijeen houdt.
• Goede spelersgroep die luisterbereid is en gemotiveerd om
bij te leren en tot het uiterste te gaan.
• Spelers hebben respect voor elkaars kwaliteiten en
tekortkomingen.
• Spelers respecteren trainer en medewerkers.
• Positief denkende ouders die motiveren en stimuleren.
MOTIVATIE EN ENTHOUSIASME
Wij willen ons met de jeugdopleiding profileren als een POSITIEVE EN ENTHOUSIASTE club waar het leuk vertoeven is.
Ieder lid dient gemotiveerd te zijn vooraleer zich in de club te
profileren. Onze leuze is “Samen Sterk”. “ENTHOUSIASME IS
DE BESTE MANIER OM TE SLAGEN”. Hoe kunnen we onze
jeugdspelers opleiden naar gemotiveerde en enthousiaste
voetballers? Ons recept is eenvoudig. Geef als sportieve staf het
voorbeeld.
•
•
•

Straal als sportieve cel positivisme, enthousiasme en
motivatie uit en probeer de trainers met deze belangrijke
mentale eigenschappen te besmetten.
Houd bij de trainers het vuur brandend zodat deze op hun
manier de spelersgroep die ze trainen vol overgave
begeleiden en eveneens positief besmetten.
Hoofdvereiste om tot dit resultaat te komen is gemotiveerde,
enthousiaste trainers aanwerven want “WIE HET VUUR
NIET IN ZICH HEEFT, KAN HET NIET DOORGEVEN”.

Bedaan

