
 
 

KFC Poperinge Jeugd Strategie TVJO Tom Vandenbussche 

12 

7. Missie en visie van de jeugdopleiding 

*1*ALGEMENE CLUB MISSIE EN DE ROL VAN DE JEUGDOPLEIDING : 

Wat is onze missie, wat is de reden van ons bestaan, wat is onze rol, wat willen we 
uitdragen ? 

Voetbalclub KFC Poperinge is een sportieve organisatie die sedert 1908 inzet op 
twee doelstellingen.  Enerzijds wil KFC Poperinge elk die het wil de mogelijkheid 
bieden om voetbal te spelen en anderzijds wil de club een sociale trekpleister worden 
voor zijn supporters, medewerkers, vrijwilligers,…   

Op sportief vlak willen een vaste waarde zijn binnen het (inter)provinciaal voetbal. 
Aansluitend kiezen we er expliciet voor om zoveel mogelijk spelers uit onze eigen 
jeugdopleiding in ons eerste elftal te laten spelen.  Met deze gezonde en 
uitgesproken doelstelling hopen wij de eigen talentvolle spelers in KFC Poperinge te 
houden en in het verlengde hopen wij op die manier te zorgen voor het echte “KFC 
Poperinge gevoel” bij onze supporters.  Wij willen hét trefcentrum, hét voetbalhuis 
zijn van het lokale voetbal, … een plaats waar voetballiefhebbers elkaar vinden 
zowel tijdens als buiten de wedstrijden. 

*2*JEUGDVOETBAL BIJ KFC POPERINGE ENERZIJDS EEN DOEL, … 

In de jeugdopleiding van KFC Poperinge is voetbal enerzijds een DOEL.  Wij willen 
jeugdvoetballers op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier als 
voetballer beter maken.  

Bij de KFC-voetbalschool U6 willen we de spelertjes begeleiden bij hun eerste 
pasjes in hun eventuele voetbalcarrière. 

Bij de onderbouw ( U7 tot en met U9 ) wordt er met een brede niet selectieve basis 
gewerkt.  De nadruk wordt daar vooral gelegd op voetbal SPELEN.  Fun, plezier en 
de bal zijn de rode draad doorheen onze onderbouwwerking. 

Bij de middenbouw ( U10 tot en met U13 ) wordt er al wat selectiever gewerkt en 
ligt de nadruk op FORMATION.  We willen de voetbalrugzak van onze middenbouw 
spelers zoveel mogelijk vullen met allerlei voetbalvaardigheden  Binnen onze eigen 
jeugdwerking voorzien we een provinciale jeugdvoetbalopleiding in combinatie met 
kwaliteitsvolle regionale teams.  We pogen om onze jeugdspelers op te leiden op 
maat en daarvoor bieden we dus een ruime voetbalopleiding waarbij er zelfs 
samengewerkt wordt met een aantal clubs uit de streek die regionaal jeugdvoetbal 
aanbieden.  Ieder kind kan zich dus bij KFC Poperinge of binnen de clubs van de 
samenwerkingsovereenkomst op zijn niveau als voetballer ontwikkelen.  

Vanaf de U15 ( bovenbouw ) probeert de jeugdopleiding van KFC Poperinge in te 
zetten op het POSTFORMATIE gedeelte waarbij de oriëntering naar de eerste 
elftallen een primaire doelstelling is.  De rode draad doorheen de jeugdwerking blijft 
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de doorontwikkeling van de jeugdvoetballer.  Jeugdvoetbal is en blijft een collectieve 
sport, doch jeugdvoetballers opleiden is voor de jeugdopleiding van KFC Poperinge 
een individueel gebeuren.  Is de jeugdvoetballer nog niet klaar voor het hoogste 
provinciale eerste elftal – dan kan hij steeds deel uitmaken van een lager spelend 
eerste elftal ( heden : 4de provinciale ). 

 

*3*MAAR JEUGDVOETBAL BIJ KFC POPERINGE OOK EEN MIDDEL … 

Anderzijds is voetbal binnen de jeugdopleiding van KFC Poperinge ook een MIDDEL.  
Een middel om bijvoorbeeld jonge kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te 
leren.  Zo denken we aan leren samenwerken, leren winnen en verliezen, leren 
omgaan met spelers die beter zijn of juist minder zijn, proeven van waarden en 
normen, leren intiatief nemen,…  KFC Poperinge is een voetbalclub met alleen maar 
winnaars en een plaats waar kinderen, jongeren, ouders, medewerkers, bestuurslui 
en supporters graag naar toe komen om er samen te voetballen, samen voetbal te 
onderwijzen, samen voetbal te genieten, samen voetbal te organiseren, …  

Voetbal op KFC helpt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling als mens.  Daarbij 
zijn het besef en het effectief toepassen van waarden en normen heel belangrijk.  
KFC Poperinge biedt een menselijke benadering in een kwaliteitsvolle omkadering.  
Enerzijds is onze opleiding uiterst kindvriendelijk en anderzijds vormt de club KFC 
Poperinge een verlengstuk en een toegevoegde waarde van datgene wat de spelers 
meekrijgen vanuit de ouders en vanuit de scholen.  Wij leren onze spelers voor 
iedereen het nodige respect op te brengen.  Wij onderschrijven met volle overtuiging 
de Panathlon verklaring en hebben binnen onze club een specifieke sociale cel, die 
de sociale insteek permanent bewaakt.  We leren spelers om te gaan met het 
wedstrijdgebeuren, … willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap.  
Ieder kind heeft bij KFC het recht om geen kampioen te spelen. 

 

*4*JEUGDOPLEIDING KFC POPERINGE HEEFT EEN EIGEN 
OPLEIDINGSVISIE 

ENKELE VUISTREGELS VAN DE KFC OPLEIDINGSVISIE 

 

 

 

 

*plezier & fun      *een positief klimaat en positieve  
*opleiden in functie van het 1ste elftal   speelwijze en speelwijzevaardigheden 
*veel balcontacten en herhalingen   *aandacht voor multiskill 
*werken vanuit een opleidingsplan   *open teamgrenzen 
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 DE KFC SPELER STAAT CENTRAAL … EN LEERT ALS HIJ PLEZIER EN FUN ERVAART 

De jeugdvoetballer staat binnen de KFC jeugdwerking steeds 
centraal.  Trainingen en wedstrijden zijn er niet voor de trainer of 
ouders maar voor de kinderen/speler !  Er is naast de 
voetbalvorming steeds aandacht voor Fun & plezier.  Ook 
kinderen met een beperking zijn welkom in KFC Poperinge, onze 
G-Kraks. 

KFC Poperinge moet een plaats zijn waar kinderen graag 
naar toe komen, waar ze zich thuis voelen, … en er op hun 

niveau kunnen voetbal SPELEN 

 IN FUNCTIE VAN HET EERSTE ELFTAL 

KFC is een club die bekend staat voor het geven van kansen aan eigen jeugdspelers 
of spelers die (deels) opgeleid geweest zijn binnen onze club.  Gezien het feit dat wij 
over heel wat (jeugd)spelers beschikken – werd er bewust gekozen om een eerste 
elftal in 4de provinciale  te laten starten. Een team met 100% jeugdspelers die (een 
deel van) hun opleiding bij KFC Poperinge genoten. Dat team is de springplank naar 
het eerste elftal in de hoogste provinciale reeds.  Olivier Sohier blijft voor de club het 
voorbeeld van een jeugdspeler die startte in 4de provinciale en doorgroeide naar een 
vaste waarde in het eerste elftal in de hoogste provinciale reeks.  Een voorbeeld voor 
andere spelers, bestuur, jeugdtrainers, …  

Wij laten onze jeugdvoetballers individueel het voetbalspel ervaren binnen het ruime 
kader dat de KFC jeugdwerking heeft getekend.  Het is de bedoeling dat elke speler 
van KFC Poperinge zijn eigen voetbalgrenzen leert te ontdekken.  Bij sommigen 
liggen de grenzen bij het eerste elftal, KFC Poperinge A of Jong KFC Poperinge ( we 
spelen niet i.f.v. de eerste elftallen, maar we leiden op i.f.v. de eerste elftallen ), 
anderen halen de grens van de eerste elftallen niet, doch kunnen zich bij KFC 
Poperinge steeds op recreatief vlak ten volle uitleven.  KFC Poperinge beschikt naast 
het beloften elftal ook over 2 reserve elftallen (Studax en Gewestelijke reserves).   

Talentvolle jeugdspelers mogen steeds de stap zetten naar een hoger 
jeugdvoetbalniveau maar bij KFC Poperinge geven we deze spelers mee dat KFC 
een belangrijke basis / partner is waarop de speler later altijd kan op terugvallen. 

Binnen de jeugdwerking van KFC Poperinge proberen we die ontwikkelings-
omstandigheden aan te bieden waarin elke individuele speler beter kan worden op 
zijn niveau.  In dat kader mag elke KFC jeugdspeler ( veldspeler of doelman ) 
rekenen op voldoende speelminuten.  Bij de onderbouw spelen alle spelers 
evenveel, vanaf de middenbouw spelen de spelers minstens 50% van de speeltijd.   

(zie charter speelgelegenheid) 
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De stap van het jeugdvoetbal naar het eerste elftal is voor een eigen jeugdspeler 
vaak een grote stap, …  We zijn er dan ook van overtuigd dat die overgang specifiek 
moet begeleid worden.  Het KFC Postformatie Project probeert voor die extra 
aandacht en begeleiding te zorgen.   
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 BALLEN EN BALCONTACTEN 

In ons ideaal plaatje zien we op training graag per speler 2 of 3 ballen, … maar niet 
haalbaar wegens budgettaire redenen.  Heel veel balcontacten, … van “de bal als 
onze beste vriend” bij de onderbouw, over “via de bal fysiek beter worden” naar “op 
zondag om 15u rolt de bal en scoren we”. 

 STRUCTUREEL WERKEN EN SPEELWIJZE (VAARDIGHEDEN) 

De KFC jeugdopleiding bepaalde een specifieke manier van voetballen, … een eigen 
KFC speelwijze.  Die KFC speelwijze werd via het KFC jaarplan uitgewerkt en 
omschrijft zowel balbezit (B+), balverlies (B-) als de omschakelmomenten (Van B+ 
naar B- en van B- naar B+) 

 

Binnen de jeugdopleiding zetten we dan ook in op de ontwikkeling van de 
technische, tactische, fysieke en mentale speelwijzevaardigheden die nodig zijn om 
tot die vooraf bepaalde KFC speelwijze te komen.   

Bij de onderbouw ligt de nadruk vooral op de ontwikkeling van die technische 
speelwijzevaardigheden, terwijl de tactische speelwijzevaardigheden belangrijker 
worden vanaf de middenbouw.  Doorheen de volledige opleiding wordt er eveneens 
aandacht gevestigd op de interne motivatie van de speler en de voetbal specifieke 
integratie van de fysieke speelwijzevaardigheden. 

OPEN TEAMGRENZEN 

Vanaf de voorbereiding krijgt iedereen de kans om zijn of haar niveau te etaleren aan 
de trainers. Na de voorbereiding wordt een 1ste selectie gemaakt (provinciaal-
gewestelijk) maar de bedoeling is dat deze niet definitief zijn en er dus gedurende het 
seizoen kan omgeschakeld worden van spelers. Iemand die zijn best uitblinkt bij de 
gewestelijke moet zijn kans krijgen provinciaal; uiteraard is het omgekeerde ook 
waar. We streven ernaar om iedere speler op zijn niveau te laten spelen. Daarom 
gaan we dan ook gedurende het hele seizoen bij de onderbouw tem U11 
rotatietrainingen voorzien waardoor alle trainers iedere speler aan het werk ziet. 

Via permanente opvolging worden de spelers geprikkeld om hun niveau te 
verbeteren. We streven dan ook om dezelfde leeftijdscategorieën zoveel mogelijk op 
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hetzelfde moment te laten trainen zodat de teamtrainers constant in contact staan 
met elkaar.  

POSITIEF 

Je gedachten zijn je krachten, … wie zwart en negatief kijkt en spreekt wordt 
aangesproken.  Trainers, spelers en ouders inspireren en laten glimlachen is een 
doelstelling van onze jeugdopleiding.  We proberen dit te doen door enkele gerichte 
acties en pogen verbondenheid te creëren met iedereen die KFC een warm hart 
toedraagt. Hierbij hebben we dan ook het project Kop Op via de Sociale Cel 
opgericht. 

MULTISKILL (U6) 

We zijn er van overtuigd dat wij als voetbalclub een sturende rol hebben in de 
breedmotorische ontwikkeling van onze spelers.   

 

*5*DE MISSIE VAN DE KFC JEUGDWERKING 

De jeugdwerking van KFC heeft een goede reputatie binnen het provinciale 
jeugdvoetbal en wil in de toekomst, liefst op interprovinciaal niveau, een blijvende rol 
van betekenis spelen.  De jeugdwerking van KFC Poperinge wil deze rol vertolken 
binnen een kader waarbij voetbalplezier en een kwalitatieve voetbalopleiding hand in 
hand gaan.  Een unieke rood – gele combinatie.  Daartoe werden twee specifieke 
organen in het leven geroepen.  Enerzijds een specifieke sociale cel die de sociale 
insteek voortdurend bewaakt en stimuleert, anderzijds probeert de sportieve cel een 
kader te creëren waarin een hoogwaardige voetbalopleiding wordt aangeboden met 
als ultieme doelstelling jeugdspelers voor te bereiden op het werk bij de eerste 
elftallen.  Hoe hoger en hoe beter het sportieve landschap hoe sterker de 
jeugdopleiding waardoor de stap naar het eerste elftal makkelijker te verteren is.  
Naast een provinciale jeugdopleiding wordt er binnen de KFC werking ook ruimte 
gemaakt voor een gewestelijke jeugdopleiding en een G werking zodat werkelijk 
iedereen een plaatsje krijgt op het veld! 

KFC Poperinge wil een stempel zetten via zijn jeugdopleiding.  Een speler die onze 
jeugdopleiding heeft doorlopen, moet een echte KFC’ers zijn op sportief vlak ( 
technisch en spelintelligentie ) en op extra sportief vlak ( respectvol rood – geel 
strijdershart).  De KFC jeugdwerking probeert niemand buitenspel te zetten, ook 
geïnteresseerde meisjes kunnen volop genieten van onze jeugdopleiding, die sinds 
dit seizoen actief ondersteund worden door onze Futbalista ambassadrice Elise. Dit 
met als doelstelling een eigen meisjes jeugdteam in competitie te brengen. 

Want we zijn een club met alleen maar winnaars!!! 

  


