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1. Identiteit van de club 

KFC-waarden  : Respect – Inzet – Keikop  

Respect : 

- Medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.  

• Probeer elkaar te begrijpen, praat met elkaar.  

• Verhaal halen bij de scheids kan op een respectvolle manier. Ga je toch over de 

schreef (geel of rood) dan schuift de boete door naar de speler. 

• Ben je geschorst of geblesseerd, probeer aanwezig te zijn voor de matchen. 

Hiermee steun je je team. 

• Hypothekeer de ploeg niet door bij een andere ploeg nog matchen te spelen 

(zaal- of minivoetbal). Uitzondering worden besproken met de trainer. 

• (Online) gokken op de matchen van KFC druist in tegen de deontologie van een 

team. 

- De vrijwilligers en de club in z’n geheel 

• Worden er extra-sportieve evenementen georganiseerd (tornooien), dan 

rekenen we ook op de spelers. De organisatoren laten weten wat, hoe, wie en 

wanneer. 

• De jeugd is een van onze pijlers. Geregeld is er een tekort aan scheidsrechters 

voor de jongste ploegen. Eens een wedstrijd fluiten doet de jonge gastjes 

opkijken naar jou maar geeft ook enorm veel voldoening voor jezelf.  

• Kritiek en meningsverschillen : Het is volkomen normaal dat niet iedere speler 

volledig akkoord is met de gang van zaken. De verleiding bestaat dan om z’n 

mening publiek te maken via de pers of de sociale media. De club vraagt om in 

zo’n geval in eerste instantie iemand van binnen de club aan te spreken. Dat 

levert doorgaans sneller resultaat op en beschermt de (mede)speler en club 

van imagoverlies. 

• Help hen in hun werk (opruimen, tijdig doorgeven van info, op tijd komen,…). 

Ook op verplaatsing. 

• Hou de kine op de hoogte van een blessure. Hij staat er voor jou op kritische 

momenten tijdens of voor de match. Het is een kleine moeite om hem te briefen 

over de evolutie van een blessure.  

• Betaal op tijd je lidgeld (€330)  vóór 5 juli. IBAN: BE39 7383 1242 7019 

Dit dekt de werkingskosten en bijdragen bij de bond (verzekering). Niet betalen 

= niet spelen. 
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- De supporters en sponsors 

• Kom na de match de supporters en sponsors even begroeten in de kantine. Ze 

komen voor jou. Dus even een babbeltje doen, doet de band versterken. 

• Word je vervangen en de supporters applaudisseren, bedank hen even. 

• We sporen jullie aan om nu en dan privé-aankopen te doen bij sponsor. Ze 

helpen de club financieel dragen. Een klein gedeelte van de uitbetalingen 

gebeurt in dat verband ook in waardebonnen. Na een uitmatch proberen we 

nog even na te praten bij een lokale horeca-zaak. 

• Supporters en sponsors verwachten dat de club soms in de belangstelling komt 

in de pers. Werk hieraan mee. Past het even niet, spreek dan af met de 

journalist voor een alternatief. 

 

Inzet  

Talent heeft iedereen maar het verschil wordt gemaakt met de inzet op training en in 

de match. 

 

Keikop 

Poperingenaars zijn Keikoppen. Nooit opgeven, anders gezegd. Die spirit willen we 

ook zien in elke match, ook al staan we op 10 min van ’t einde nog 0-2 achter.  
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2. Missie en visie van de club 

 

a. Missie KFC Poperinge (club) 

ONZE MISSIE. 
Onze voetbalclub is een dienstverlenende organisatie en biedt in Poperinge sedert 1908 diensten 

aan, die voldoen aan twee noden, namelijk aan elk die het wil de mogelijkheid bieden tot voetbal 

spelen èn aan toeschouwers kijkplezier bieden. We streefden steeds naar een evenwicht van die 

twee diensten. 

De omstandigheden noodzaken ons evenwel onze missie scherper te stellen. De degradaties van 

het Eerste elftal in 2006, 2009 en de twee daarop volgende promoveringen, alsook de degradatie 

van 2012 zijn telkens gepaard gegaan met vertrek van spelers uit eigen opleiding en met 

aantrekken van spelers uit andere clubs. Door die gang van zaken kregen onze jeugdspelers geen 

zicht meer om ooit te kunnen aantreden in het A-elftal. Dat hield ook in dat op termijn de 

jeugdelftallen in lagere reeksen zouden moeten gaan spelen. 

Door de landelijke trend van minder toeschouwers zien we geen duurzame verhoging van het 

aantal toeschou-wers meer. We geven dan ook voorrang aan de mogelijkheid om spelers uit onze 

eigen opleiding in ons eerste elftal te laten spelen, zonder evenwel het kijkplezier voor de 

toeschouwers te verwaarlozen. Dàt... is lokaal voetbal. Wij beschouwen als de reden van ons 

bestaan, als onze missie, als onze rol: 

 “… Poperinge lokaal voetbal geven” 

 

b. Visie KFC Poperinge (club) 

ONZE VISIE. 
Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is 

een spel.  Wij willen hét trefcentrum, hét voetbalhuis van het lokale voetbal zijn; waar 

voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het 

voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal, G-voetbal, 

seniorvoetbal, veteranenvoetbal, zowel in competitie als in recreatie. 

Onze Jeugdopleiding.  

Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs 

het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten 

ontwikkelen. De zaterdag en de zondag moet er voort in het stadion een gezellige voetbaldrukte 

heersen. Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij KFC de mogelijkheid bestaat een 

jeugddroom te verwezenlijken, met name door ooit in het lokale eerste elftal te spelen. 
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Onze eerste elftallen.   

We streven er naar om een maximum aan speelkansen te bieden aan onze senior spelers en ook 

om een maximum aan kijkplezier te bieden aan onze toeschouwers.  Daartoe breiden we vanaf 

2015-2016 ons aanbod uit.  We zullen uitkomen met driè elftallen senior spelers, namelijk KFC A, 

KFC B en het Beloften-elftal. Met KFC A hebben we de ambitie om, zoals in het verleden, deel te 

nemen aan een zo hoog mogelijke competitie.  We nemen voor waar aan dat wij daartoe in eigen 

rangen niet altijd over een voldoend aantal talentrijke spelers beschikken.  Anderzijds en trouw aan 

onze missie wil KFC dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, 

aangevuld met enkele spelers uit een andere opleiding.  

KFC B zal ons nieuwe en twééde elftal zijn in de competities Stijgen en Dalen.  KFC B zal starten 

in de 4° provinciale reeks.  Met KFC B breiden we de speelmogelijkheid uit voor de spelers uit onze 

eigen opleiding in een elftal Stijgen/Dalen.  Alzo vermijden we dat ze onze vereniging moeten 

verlaten.  Die mogelijkheid moet het opvoeren van de gedrevenheid bij onze jonge spelers in de 

hand werken.  Het spelen in KFC B kan een aanleg voor KFC A zichtbaar maken en het zal 

bijdragen aan de belangstelling voor ons lokaal voetbal. 

Ons derde elftal is dat van de Beloften; de naam spreekt voor zichzelf. 

De toeschouwers  

willen wij op zondagnamiddag het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien beoefenen door 

lokale spelers.  De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match 

en na de match in onze kantine tijdens het nakaarten over het spelverloop.  Omdat voetbal bij ons 

recreatie, entertainment, is, blijven de wedstrijden als regel gespeeld de zondagnamiddag.  We 

streven naar zo veel mogelijk toeschouwers. 

Onze middelen  

KFC brengt het grootste deel van zijn financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor 

vrij onafhankelijk zijn. Benevens onze eigen opbrengsten worden we financieel gesteund door het 

stadsbestuur, plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars, voor onze jeugdwerking door de 

VFV/KBVB en door Recreas. Onze middelen worden dus lokaal opgebracht en daarom moeten ze 

ook ten nutte komen van het lokaal voetbal. We streven naar het behoud van lage spelersbijdragen 

bij de jeugd; zoveel mogelijk spelers betekent méér spelersbijdragen; zoveel mogelijk 

toeschouwers betekent meer opbrengsten; dat samen zal bijdragen tot het behoud van lage 

spelersbijdragen. Het beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars, 

wordt voortgezet. KFC zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten. De 

ambitie om een ruim aanbod aan voetbalverwachtingen te geven, zal ondergeschikt blijven aan 

onze financiële mogelijkheden. We houden er rekening mee dat de huishouding van een 

voetbalclub steeds meer zal gaan kosten. De uitgaven worden verhoudingsgewijs gespreid over 

de seniorploegen en de jeugdploegen. 

Onze vrijwilligers.  

De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort. 

KFC volgt de moderne samenleving en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers in het 

belang van de club, door de club moeten worden gedragen. 
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Wij willen groeien en 
onze groei zal liggen in 
de bloei van het lokaal 

voetbal! 
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3. Voetbalspecifiek Bussiness model 

Binnenin de huidige visie is het voor een voetbalclub nodig om een (sportieve) 

strategie uit te zetten voor de middellange termijn, bovenop de missie en algemene 

visie van de club.  

Belangrijk is om enerzijds de mogelijkheden van de club in te schatten maar 

anderzijds ook evolutie binnen het amateur (in casus provinciaal) voetbal in te 

schatten.  

3.1. Potentieel van de club 

A) Financieel 

KFC Poperinge is een financieel gezonde club maar mag anderzijds niet blind te zijn 

voor de financiële uitdagingen voor de komende jaren. Het (tijdelijk) verlies van ESR 

en de onzekere situatie omtrent sponsoring in het huidige economische klimaat 

noopt ons tot enige voorzichtigheid. Het huidige positieve eigen vermogen -KFC 

heeft momenteel geen schulden of leningen- laten toe dit als buffer te voorzien en 

aan te spreken, mocht dat moeten.  

Anderzijds blijven we geloven in de kracht van lokaal voetbal als vorm van 

entertainment. Niet elke voetballiefhebber vindt z’n gading in het (betalend) televisie 

aanbod. KFC gelooft in live voetbal als beleving door de extra-sportieve omkadering 

te verzorgen. De kantine in eigen beheer en de grootte van de bevolking zorgt voor 

voldoende supporterspotentieel. Dat moet uiteindelijk zorgen voor een blijvende 

financiering van de verkoop in de kantine en de visibiliteit voor de sponsors. 

KFC heeft trouwens een schare trouwe sponsors. Geen uitschieter(s) maar een groot 

aantal aan mecenassen. Ook hier is nog potentieel als we de sponsorproducten 

uitbreiden met meer return voor sponsors.  

B) Sportief 

Anderzijds ziet KFC toch wat talent aan de oppervlakte komen binnen de 

postformatie bovenop de huidige lokale generatie in de A-ploeg die nog vrij jong is, 

op een paar uitzonderingen na.  

Spijts het aantal talentvolle spelers mogen we niet blind zijn voor de uitstroom van 

talent naar andere clubs of dat stopt met spelen. Ook dit is een uitdaging die we met 

betere fysieke en mentale opvolging en begeleiding moeten kunnen verbeteren. We 

willen daarin een voorbeeldclub zijn. Het behalen van interprovinciaal voetbal zou 

dit alvast ook een boost geven. Terughalen van ex-spelers en andere lokale 

talenten moet het aantal lokale spelers nog verhogen. Regelmatig scouting van die 

spelers is daarin cruciaal.  
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Extra : Lokale spelers zorgen immers ook voor een hoger supporters aantal. Dat 

hebben de laatste jaren uitgewezen en bevestigen dat die keuzes die zijn gemaakt 

door het bestuur.  

Qua accommodatie zit KFC ook goed. Er is een goeie relatie met het stadsbestuur. 

Kunstgras staat hoog op het verlanglijstje van de club. In het nieuwe masterplan 

sport vergroot of wordt het belang van voetbal duidelijk. De verwerven van de 

gronden is gestart en vormt het startsein van dat masterplan. Sowieso wordt het 

kunstgras deze legislatuur nog een feit. KFC Poperinge hoopt alvast om in het 

seizoen 2022-2023 de tegenstanders op ons nieuw kunstgrasveld te verwelkomen. 

In bijlage werd het Masterplan meegegeven. 

3.2. Evolutie binnen het amateur en provinciaal voetbal 

De huidige economische situatie zal vermoedelijk toch een en ander in beweging 

zetten. In die zin dat vermoedelijk nogal wat clubs de “tering naar de nering” gaan 

moeten zetten. Vergoedingen aan spelers zullen dalen omdat het draagvlak daarvoor 

vermindert of omdat de mega-sponsors rationeler gaan handelen. Dat zal KFC de 

kloof doen verkleinen met andere clubs. 

KFC geniet nu al een goeie reputatie wat betreft het respecteren van de contracten 

omdat het al jaren daarvan een punt maakt. Plots verbreken van contracten om 

allerlei redenen behoort niet tot de politiek van de club.   

Conclusie is dat KFC zal blijven meedraaien in de hoogste provinciale reeksen als 

het z’n huidige werking kan verder uitwerken en aanpassen aan de noden van de 

tijd.  

3.3. Uitdagingen 

Het aantrekken van medewerkers en vrijwilligers wordt in vele (voetbal)verenigingen 

een echte uitdaging. Mensen hebben een drukke dagtaak of werken in 

ploegverband. Het aanbod aan ontspanning vergroot ook steeds. 

KFC is ervan overtuigd dat vrijwilligers toch te vinden moeten zijn. In de club heerst 

een goed sfeer onder de medewerkers. Een goede omkadering en bescherming 

moet dat versterken.  

Anderzijds zijn we niet blind voor het feit dat het aantal vrijwilligers zal dalen maar 

KFC denkt dit te kunnen opvangen door de implementatie van de KFC-Portaal. Het is 

een Sharepoint omgeving dat in vele bedrijven wordt gebruikt en de hele 

administratie van de club in “the cloud” moet bewaren en zo permanent beschikbaar 

moet maken voor die medewerkers, in de mappen die voor hen zijn vrijgegeven. Ook 

gaan processen binnen de club daarin te vinden zijn. Spijts het werk van 

penningmeester Carlo Maertens voor de opstart, zal de Portal een dynamische 

platform moeten worden dat permanent wordt ge-update.  
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Nadat KFC een van de eerste was om Socceronline te gebruiken, gaat het er nu prat 

op dat ze als een van de eerste voetbalclubs zijn die z’n administratie zo regelt.  

Tenslotte mag KFC niet blind zijn voor z’n nadelige geografische ligging. Het 

aantrekken voor trainers en spelers wordt daardoor benadeeld. Dit moeten we 

compenseren met de goede structuur een sfeer. Ook grote (kapitaalkrachtige) 

bedrijven zijn er niet in Poperinge.  

We willen als club ook steeds meer over de grens kijken. Goede contacten met clubs 

als AS Steenvoorde en het gezamenlijke tornooi zijn daarvoor de eerste aanzet en 

stroken met de Europese gedachte. Scouting over de grens is ook geen taboe meer.  

4. Strategie van de club mbt talentontwikkeling 

De strategie van de club mbt talentontwikkeling bestaat erin dat we een 

‘Postformatieproject’ opgezet hebben die we reeds in 2018 opgestart hebben maar 

met de bedoeling om deze stelselmatig uit te breiden, jammer genoeg werden we de 

voorbije 2 jaar tekens geblokkeerd door Covid 19, maar de bedoeling is dat we vanaf 

dit seizoen opnieuw de draad opnemen.  

Een 1ste aanzet werd alvast gegeven door: 

• 4-tal “Trainées” die meetrainen met A-kern 

• De trainingen in Gent (Campus Schoonmeersen) werden reeds opnieuw 

vastgelegd voor het seizoen 2021-2022 

• Er wordt bestudeerd wanneer er een extra postformatie-training kan ingelast 

worden vanaf september 

• …. 

In bijlage vind U alvast volgende documenten terug: 

➢ Postformatieproject 

➢ Jong KFC doorstroming 
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5. Strategie vd club mbt doorstroming van jeugdspelers 

naar A-kern 
 

5.1. Ambitie 1e elftal & aantal jeugdspelers 

 

Historisch gezien verbleef KFC het meestal in 2e provinciale. Het was meestal een 

vaste waarde in de linker kolom en steeg nu en dan naar 1e provinciale. Dat is dan 

ook onze permanente sportieve ambitie. Uitzonderlijk was dat éénmaal  4e nationale 

maar evenzeer speelde KFC soms in 3e provinciale.  

Om die sportieve ambitie te realiseren geniet de instroom van kwalitatieve eigen 

jeugdspelers de voorkeur maar dat is niet altijd voldoende in elk seizoen. We streven 

weliswaar naar 4-5 spelers uit eigen jeugd in het A-elftal en vullen die aan met 

aangetrokken spelers die bij voorkeur een band hebben met Poperinge. In die optiek 

streven we naar 75% “lokale” spelers in de A-ploeg. De resterende 25% zijn dan 

bestemd voor posities waarvoor we lokaal geen oplossing vinden.  

Op een A-kern van 22 spelers is het streefdoel dus 5 à 6 zonder band met de regio 

en 16 à 17 lokale, waarvan er een 4- à 5-tal uit eigen jeugd komen. 

5.2. Sportieve strategie 

 

De postformatie wordt binnen KFC geregeld onder de koepel Jong KFC (zie aparte 

visie).  Jong KFC omhelst de groep spelers die in de laatste stap van hun opleiding 

zitten -afhankelijk van hun potentieel- met het A-elftal als einddoel.  

Op basis van hun huidige prestaties wordt er geoordeeld bij welke ploegen die 

spelers van Jong KFC worden ingedeeld voor de matchen : B-ploeg, beloften of U21. 

Spelers met potentieel voor de A-ploeg kunnen voor de trainingen worden ingedeeld 

bij die A-ploeg. Dat zijn er 3 of 4 waarbij de namen wisselen op basis van de 

prestaties, per periodes van 3 maand. Sterke prestaties bij de B-ploeg doen hen 

“stijgen” naar de A-ploeg. De trainer van de B-ploeg bepaalt deze spelers maar 

overlegt hiervoor even met de trainer van de A-ploeg (bv nood aan bepaalde 

posities).  
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Terugkeren naar de B-ploeg doen ze omdat ze op dat moment fysiek en/of mentaal 

nog niet klaar zijn of nog extra vaardigheden moeten bijwerken. In dat geval wordt dit 

via feedback persoonlijk in een gesprek meegedeeld. 

De trainer van de A-ploeg oordeelt vervolgens of zij intrinsiek in aanmerking komen 

voor de matchen. Uiteraard is het aantal plaatsen voor een matchselectie beperkt. 

Afhankelijk van de fase in het seizoen, varieert het aantal beschikbare spelers in de 

A-kern en kunnen er dus extra spelers worden opgeroepen voor het A-team. 

Bij het voorbereiden van de transfers, zal de sportieve cel van de senior-ploegen na 

overleg met de trainersstaff van de A-ploeg beslissen welke spelers uit de eigen 

jeugd vast worden opgenomen in de A-kern. De volgende factoren spelen daarbij 

een rol : het fysieke aspect, de mentale weerbaarheid, tactisch inzicht en technische 

vaardigheden. Op dit moment wordt ook afgetoetst of de numerieke verhouding van 

lokale (jeugd)spelers in balans ligt met de doelstellingen. Dienen er spelers 

aangetrokken worden van buiten de club, dan wordt na scouting eerst onderhandeld 

met uitgeweken jeugdspelers, daarna lokale spelers die bij een andere ploeg aan de 

slag zijn en tenslotte spelers zonder band met Poperinge. Dit alles binnen de 

financiële mogelijkheden van dat moment.  

 

6. Identiteit van de jeugdopleiding 

Bij de KFC Jeugdwerking staan we voor volgende waarden en normen: 

K = Karakter vormen als mens EN voetballer, maar ook Keikop, de bijnaam voor 
Poperingnaars die nooit opgeven ook al is het even moeilijk. 
F = Fun tijdens training en wedstrijden 
C = Centraal, waarmee we willen zeggen dat elke speler centraal staat. 
 
J = Jeugdwerking en vooral de Jeugdspelers worden hoog in het vaandel gedragen 
E = Enthousiasme van zowel trainers ALS spelers 
U = Uitdagend, we staan erop onze jeugd uit te dagen 
G = Gedrag, we willen een positieve uitstraling hebben naar de buitenwereld, maar 
ook “Groeimindset” waarmee we de spelers willen begeleiden via Project KopOp 
D = Durven , we vragen onze spelers lef te tonen, maar ook Doorgroeien want het 
ultieme doel is om door te groeien naar de 1ste ploeg. 
 

Deze waarden dragen we naast Fairplay en Respect hoog in het vaandel 

Daarnaast hechten we veel belang aan de charters die terug te vinden zijn op de 

website. (https://www.jeugdkfcpoperinge.be/charters)  
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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!!! 
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8. Strategie van de jeugdopleiding 

KFC Poperinge : meer dan een club!!! 

1) ontwikkeling – doorstroming 

Doelstellingen ifv de speler: 

• FUN (plezier) beleven aan het (voetbal)spelletje, door een goed gefundeerde 

voetbalopleiding aan te bieden, waar we iedere speler centraal zetten, tot het 

creëren van technisch en tactisch vaardige spelers die fysisch gevormd zijn en 

mentaal sterk. 

• Spelers zich gewaardeerd en betrokken laten voelen, ervoor te zorgen dat er 

een sfeer heerst waar iedere speler zich thuis voelt maar ook uitgedaagd 

wordt om hun eigen prestaties te verbeteren. Waar we ook de spelers laten 

omgaan met winnen en kunnen verliezen. 

• Interne scouting: de betere spelers uitdagen door naar een hogere categorie 

over te hevelen als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is. Met 

het oog hierop worden de spelers 2x per jaar geëvalueerd. Tevens is het 

belangrijk dat elke speler voldoende speeltijd krijgt (zie charter 

speelgelegenheid) 

 

2) Ethische en opvoedende waarden meegeven 

Als club staan we dan ook volledig achter de De Panathlon verklaring. Fair-Play 

dient in onze vereniging hoog in het vaandel gedragen. De jeugdspelers leren neen 

zeggen tegen druggebruik, racisme en geweld in het voetbal. Respect, beleefdheid, 

eerlijkheid en kameraadschap is tegenover iedereen van primair belang, ook 

tegenover mensen van buiten de club. We denken daarbij vooral aan 

scheidsrechters, tegenstanders, trainers, begeleiders, supporters en ouders van de 

tegenstanders. Voor de groei naar volwassenheid is dit alles uiterst belangrijk voor 

het individu. Daarbij zijn wij het verlengstuk van de opvoeding die de kinderen krijgen 

van thuis uit. 

3) Samenwerking op niveau van clubs 

3.1. Samenwerking met “zusterclubs” 

KFC Poperinge werd doorheen de jaren een vaste waarde in de streek op het vlak 

van provinciaal jeugdvoetbal.  Die streek is voor KFC belangrijk en daarom nam KFC 

het initiatief om een jeugdvoetbalplatform in de streek op te richten.  Het koos bewust 

om samen te werken met enkele buurtclubs, die gewestelijk jeugdvoetbal aanbieden.   

Na een grondige evaluatie werd er echter besloten om deze samenwerking te 

beperken tot de clubs die actie meededen met de samenwerking. De clubs die lid zijn 



 
 

KFC Poperinge Jeugd Strategie TVJO Tom Vandenbussche 

19 

van de samenwerking zijn: TSC Proven, SK Reningelst, FC Westouter, SK 

Elverdinge en Vleteren.  Dit samenwerkingsverband wordt jaarlijks ook administratief 

geregeld bij de KBVB.   

De samenwerking behelst o.m. de onderlinge uitwisseling van spelers.  KFC 

Poperinge biedt jeugdvoetbal aan op provinciaal niveau en door de samenwerking 

kunnen de betere spelers uit de buurtclubs in overleg opgenomen worden in dat 

provinciaal circuit.  Anderzijds kunnen KFC spelers die in het weekend geen 

speelgelegenheid krijgen ( bijv. in het kader van een beurtrol )  doorgestuurd worden 

naar de clubs uit het samenwerkingsverband.  Dubbele winst dus, … !  Het is niet 

alleen een verhaal van kwaliteit en het aanbieden van ontwikkelingsomstandigheden 

op maat, maar bijkomend kunnen ook noden op het niveau van kwantiteit opgelost 

worden.  Dankzij prima onderling overleg kan geschoven worden met spelers zodat 

de clubs bij het begin van het seizoen maximale teams aan de aftrap kunnen 

brengen. 

De samenwerkingsovereenkomst biedt ook heel wat mogelijkheden binnen het kader 

van onderlinge oefenwedstrijden in de seizoen voorbereiding en de 

tussenseizoensperiode, ... lekker makkelijk en dichtbij. Ook is er een vaste afspraak 

dat er ploegen worden ingeschreven op de vaste tornooien van de samenwerkende 

clubs. 

De clubs uit het samenwerkingsverband organiseren ook indoor en outdoor twin-

soccer evenementen ( 2v2 ) voor de spelers van het U6 echelon na nieuwjaar.   

Expliciet is ook de samenwerking tussen KFC Poperinge en SK Reningelst op het 

niveau van meisjes / vrouwenvoetbal.  Vanuit het KFC ledenwervingsplan maken wij 

op onze infofolders expliciet melding dat ook meisjes welkom zijn binnen de KFC 

Jeugdwerking en dit vanuit de filosofie " KFC zet niemand buitenspel !".  De 

jeugdwerking van KFC Poperinge stelt zich dus volop open voor de integratie van 

meisjes binnen de teams, vandaar het aanstellen van een Futbalista Ambassadrice 

Elise Vanhamme.  Er wordt bestudeert wat de mogelijkheden zijn voor de meisjes 

binnen KFC maar sowieso kunnen meisjes / vrouwen die de KFC voetbalopleiding 

volgen op het einde van het opleidingsproces terecht in het vrouwenelftal van SK 

Reningelst, waar ex jeugdtrainer Mario Robeseyn nu hoofdtrainer is. 

KFC Poperinge probeert met zijn know-how in huis ook interne clinics en workshops 

aan te bieden waarbij ook de trainers van de clubs uit het samenwerkingsverband 

welkom zijn.  Vanuit het oogpunt van KFC wordt op die manier aan networking 

gedaan waarbij potentiële trainers kennis kunnen maken met de visie en de 

praktische kant van de KFC jeugdwerking. 

Het samenwerkingsverband tussen de clubs werd vastgelegd in een charter.  Niet 

alleen een basisdocument zorgt voor de onderlinge samenwerking, ook periodiek 

overleg tussen alle jeugdverantwoordelijken van de clubs uit het 

samenwerkingsverband is een meerwaarde om dit project te doen slagen. 
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U vindt hieronder het charter KFC jeugdvoetbalplatform 

Inhoud samenwerkingsovereenkomst 

1 )Samenwerking op het niveau van de spelers 

Er kan vrije doorstroming zijn van spelers tijdens het seizoen en dit volgens de zich aandienende noden 

→de aanvraag – communicatie verloopt uitsluitend via de jeugdverantwoordelijken en niet via de trainers onderling 

→afhankelijk van de situatie en noden kan geopteerd worden om één of meerdere “vaste” spelers over te hevelen of er kan geopteerd 

worden om daarvoor een beurtrolsysteem te voorzien ( uiteraard steeds in overleg met de speler(s) en ouders en afhankelijk van de situatie 

) 

→de wisselwerking kan zich situeren op het niveau van spelen van wedstrijden maar kan ook betrekking hebben op het niveau van het 

bijwonen van trainingen én spelen van wedstrijden bij de gastclub – deze laatste situatie is vooral van toepassing wanneer het gaat over 

een vaste speler. 

→indien het gaat over een speler die vast doorschuift van bij het begin van het seizoen, wordt het lidgeld betaald dat van toepassing is bij 

de club waar de speler gaat spelen / indien het gaat over een speler die occasioneel speelt bij de gastclub blijft het lidgeld te betalen aan de 

club waar de betrokken speler is aangesloten 

→de eigenheid en het verder bestaan van de samenwerkende clubs wordt hoog gerespecteerd -  er worden niet zomaar spelers van mekaar 

afgenomen : bij tekorten wordt er steeds in overleg gehandeld en proberen de clubs eerst intern een oplossing te zoeken. 

→bij talentvolle spelers neemt KFC steeds vooraf contact op met de jeugdverantwoordelijke van de betrokken club en pas na diens 

goedkeuring wordt de speler / ouders gecontacteerd.  De betrokken speler wordt een aantal testtrainingen voorgesteld ( er wordt in de 

mate van het mogelijke rekening gehouden met de trainingstijden van de moederclub ) – KFC verbindt er zich toe de data van de 

testtrainingen en het uiteindelijke resultaat duidelijk en zo snel mogelijk te communiceren aan de moederclub. 

→de samenwerkende clubs communiceren open op het moment dat een andere club buiten het samenwerkingsverband een speler 

detecteert en nemen voor de goedkeuring naar die andere club steeds vooraf contact op met KFC Poperinge, die dan afhankelijk van de 

noden en competenties van de speler beslist om al of niet in te zetten op een eventuele overgang naar KFC Poperinge 

→indien er sprake is van twee clubs uit het samenwerkingsverband die bijv. elk een half team op de been kunnen brengen, wordt er 

uiteraard 1 team gemaakt en wordt er gespeeld volgens het principe seizoenshelft 1 thuiswedstrijden bij club A -  seizoenshelft 2 

thuiswedstrijden bij club B – dezelfde regeling kan gelden voor de locatie van trainen ( uiteraard steeds bespreekbaar en op maat af te 

spreken ) 

(…) 

2)Samenwerking op het niveau van de trainers 

→de samenwerkende clubs contacteren geen trainers zonder overleg om eventueel deel uit te maken van de trainersstaf in een bepaalde 

club 

→vanuit het samenwerkingsverband wordt er per kwartaal een trainersbijeenkomst voorzien waarop alle trainers van de clubs uit het 

samenwerkingsverband welkom zijn.  Op zo’n bijeenkomst wordt er gezorgd voor een sportieve insteek en wordt de locatie van de 

bijeenkomst wisselend georganiseerd 

→de trainers werken initieel steeds onder de club waarvoor zij aangesloten zijn en respecteren dan ook de regels en omgangsvormen van 

de betrokken club ( de eigenheid van de club blijft bewaard ) – wellicht utopisch maar daarom niet minder haalbaar, … proberen we op 

lange termijn te komen tot een uniform sportief beleid 

(…) 

3)Samenwerking op het niveau van ondersteuning van tornooi-organisatie 

→de clubs uit het samenwerkingsverband proberen in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de tornooien die 

georganiseerd worden door de clubs uit dat samenwerkingsverband 

→bij de organisatie van de tornooien wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de desbetreffende data en wordt er 

vermeden dat clubs op hetzelfde moment een tornooi organiseren 

(…) 
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4)Samenwerking op het niveau van de U6 werking 

→het staat iedere club vrij om een eigen werking U6 op poten te zetten 

→in overleg kan er eventueel een “U6 wedstrijddag evenement” georganiseerd worden waarbij er 4 keer per seizoen een 2v2 happening 

wordt georganiseerd bij alle clubs uit het samenwerkingsverband ( nog uit te werken met de betrokken clubs ) 

(…) 

5)Samenwerking op het niveau van de tussenseizoensplanning 

→voor de aanvang van het seizoen zitten de clubs samen om in de mate van het mogelijke enkele onderlinge  oefenwedstrijden te plannen 

in de maand augustus ( voorbereiding ) 

→ook tijdens de winterstop kan een dergelijke invulling voorzien worden 

(…) 

De afspraken gemaakt in het samenwerkingsverband, de lopende ervaringen, … dienen op regelmatige tijdstippen geëvalueerd te worden 

en dat minstens 2 keer per seizoen ( voor nieuwjaar / na nieuwjaar ) 

 

3.2. Samenwerking met jeugdwerking van 1ste klasse ploeg Cercle Brugge 

Verleden jaar zijn we actief op zoek gegaan naar een ‘grote broer’ in de 
samenwerking waarvan we kunnen ‘leren’ en dit met als doel onze jeugdwerking 
sterker te maken. We kwamen al vlug bij Cercle Brugge uit. De Vereniging waren op 
hun beurt op zoek naar een betrouwbare partner in de Westhoek en al vlug zaten we 
op dezelfde golflengte zodat we dit jaar de samenwerking officialiseerden. 

Jammer genoeg stak Covid 19 en al zijn maatregelen het voorbije jaar stokken in de 
wielen waardoor sommige plannen voor (minstens) een jaar in de koelkast moesten 
maar nu hopen we om de samenwerking volop te ontplooien. 

 

Zo werden er al concrete plannen gemaakt: 

➢ Op gebied van scouting: De scouting van Cercle Brugge delen hun know-how 
en stuurt namen en info door naar onze (gediplomeerde) scouts die de spelers 
dan opvolgen en verslag uitbrengen. Ze worden opgenomen als officiële 
scouts van Cercle Brugge. 
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➢ KFC Poperinge zal een ‘talentendag’ voor Cercle Brugge organiseren wat 
Cercle in staat stelt alle talenten in de Westhoek op 1 moment bezig te zien. 

➢ Vriendschappelijke wedstrijden in de voorbereiding .Hieronder een foto van  
onze U9 die tegen de U9 van Cercle speelde op zondag 15/08/21. 

 

3.3. KVK Kortrijk 

KFC Poperinge was de voorbije jaren steeds bij de sattelietclubs van KVK Kortrijk 
waarbij op regelmatige basis clinics gevolgd werden. Door de intense samenwerking 
met Cercle Brugge  zijn we daaruit gestapt maar niet te min houden we nauwe 
contacten met KVK Kortrijk via Ewoud Laleeuw, ex-speler KFC en nu assistent 
Teammananger in KVK Kortrijk. En kunnen we nog altijd de raad en kennis vragen 
aan ex-trainer Yves Verlinde die momenteel fungeert als beloftentrainer in KVK 
Kortrijk. Wanneer Kortrijk hun scouts uitzenden naar KFC maken we er dan ook geen 
probleem van om deze mensen te helpen. 

4)  Samenwerking met lokale scholen 

Om tot een kwaliteitsvolle jeugdopleiding te komen kiest KFC Poperinge voor een 

continue samenwerking met de (lagere) scholen uit Poperinge en deelgemeenten 
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Op gepaste momenten deelt de club haar activiteiten mee door folders of brieven te 

verspreiden in de (basis)scholen van Poperinge en deelgemeenten 

De terreinen van KFC Poperinge zijn eigendom van het Stad Poperinge.  Scholen en 

verenigingen kunnen hiervan gebruik maken ( vb. jaarlijkse loopwedstrijd ) en 

ervaren op die manier het KFC gebeuren. 

Het KFC voetbalmateriaal en de technische staf uit de jeugdopleiding staan ter 

beschikking van de (basis)scholen en dit bijv.  bij de organisatie van een sportdag.  

KFC doet ook een beroep op de sportzalen van de scholen om de winterperiode 

voetballend actief door te komen. 

 

5) Samenwerking met de lokale overheid : stad Poperinge en stedelijke 

sportdienst 

Het moet gezegd dat de samenwerking van de stedelijke sportdienst optimaal is.  Bij 

het beheer van de sportaccommodatie Don Bosco wordt voldoende rekening 

gehouden met de noden vanuit de club.  Het onderhoud van de terreinen en 

kleedkamers wordt door de sportdienst verzorgd en is optimaal !  De verschillende 

indoorlocaties ( sportzalen Don Bosco en sportzaal VTI Poperinge ) werken 

aanvullend in de reguliere werking.  Het is zelfs zo dat het outdoor basketterrein vaak 

een alternatief is als locatie als de velden door weersomstandigheden niet 

bespeelbaar zijn. 

De ondersteuning vanuit de stadsdiensten situeert zich ook op het niveau van 

logistieke ondersteuning.  Zo kreeg de club n.a.v. de jeugdhervormingen enkele mini 

doelen om U6 en U7 spelers in een 2v2 en 3v3 format te laten spelen. 

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de stedelijke sportdienst op de KFC velden 

in samenwerking met KFC Poperinge ook 2 maal per jaar voetbalstages voor interne 

en externe spelers. De Paasstage en Zomerstage 

Er worden binnen de stedelijke sportdienst regelmatig sportactiviteiten ( Popsjot ) 

georganiseerd tijdens de vakantieperiodes waarbij de leden van KFC Poperinge 

talrijk aanwezig zijn.  Daarnaast zit er een KFC bestuurslid Paul Verstraete in de 

sportraad. 

Ook het initiatief van “de dag van de sportclub” dat getrokken wordt door de 

stedelijke sportdienst is veelal een succes en een instap voor nieuwe KFC leden.   

Dit jaar werd er via de Sportdienst een oproep gelanceerd om een filmpje te maken 

om de Sportclub in de kijker te plaatsen. KFC Poperinge sprong daarop direct op de 

kar om langs deze weg zichzelf in de kijker te zetten. 
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6)  samenwerking met andere sportclubs 

Het is een doelstelling op lange termijn om een sporttak overschrijdend initiatief te 

lanceren in Poperinge waarbij de doelgroep van 6 à 8 jarigen via een 

balvaardigheidsschool geprikkeld worden met de bal bezig te zijn.  Daartoe dient een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten te worden met de clubs volley en basket van 

de stad.  Basketbalclub BBC Poperinge biedt Multimove lessen aan waarop ook 

jonge spelertjes van KFC Poperinge aanwezig zijn en dit binnen een 

breedmotorische exploratiefilosofie voor jonge kids.  Op vraag van KFC zijn er 

contacten met de sportfunctionaris om periodiek een overkoepelend overleg te 

plannen met alle sportclubs uit de stad met als doel : samenwerken, verbinden en 

kinderen laten sporten. Jammer genoeg konden we dit de voorbije 2 jaar niet 

verwezelijken (Covid) maar we hopen snel opnieuw samen te kunne zitten met alle 

partijen om dit opnieuw op te starten. 
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Illustratie : https://www.youtube.com/watch?v=Y9UX_MoLhaU  ( KFC gaat boksen ) 

 

 

 

 

 

7)  Samenwerking met OCMW 

KFC Poperinge werkt ook samen met het OCMW van Poperinge.  Enerzijds worden 

aangepaste afbetalingsfaciliteiten van de lidgelden voorzien voor mensen die in 

schuldbemiddeling zitten en fungeert voetbalclub KFC Poperinge vaak als item 

binnen subsidies van de sociaal – culturele participatie. Bart Battheu, lid 

jeugdbestuur en sociale cel van KFC Poperinge fungeert hier als contatctpersoon.  

8)  samenwerking met de maatschappij 

KFC Poperinge hecht veel belang aan de sociale rol van het voetbal in Poperinge.  
De club doet beroep op de maatschappij om haar structuur uit te bouwen en 
integreert heel wat vrijwilligers en medewerkers uit alle lagen van de maatschappij.  
KFC Poperinge is zich bewust van het feit dat de kracht van de club in die vrijwilligers 
en medewerkers ligt en laat de appreciatie ook blijken door jaarlijks een groots 
vrijwilligersfeest aan te bieden.  Eventjes die vrijwilligers en medewerkers, die in de 
maatschappij vaak een grijze muis zijn, op het hoogste schavot, … 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9UX_MoLhaU
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De club is ook trots op het feit dat ze expliciet aandacht heeft voor kids die het wat 
moeilijk hebben in onze maatschappij.  Kids met een beperking worden binnen de 
KFC G werking volop geapprecieerd en krijgen een eigen plek in de club met de 
nodige aandacht voor inclusie.  Deze doelgroep heeft het in de maatschappij niet 
gemakkelijk maar KFC wil hen een plek bieden waar ze zich goed voelen, … waar ze 
zich thuis voelen. 
 
9. Samenwerking met Voetbal Vlaanderen 
 
KFC Poperinge is al jarenlang kandidaat om zowel trainerscursussen als specifieke 
opleidingen te organiseren voor trainers intern maar ook uit de streek. 
 
De meest recente cursussen zijn: 
 

• Multiskillz for foot : voorjaar 2020 

• Cursus getuigschrift B : voorjaar 2020 

• Cursus Trainer B : najaar 2021 
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9. Strategische analyse 

De laatste Double Pass audit dateert van het seizoen 2018-2019. In bijlage kunt U 

het volledige rapport terugvinden, maar nadat we in 2015-2016 nog bekroond 

werden met een 1ste plaats voor een Provinciale Audit waren we in het najaar 

opnieuw genomineerd, wat wou zeggen dat we in de top 3 zaten voor de Provinciale 

audit 2018-2019. 

In bijlage zit alvast de volledige versie van het Double Pass Provinciale Audit 

kalenderjaar 2018. 

Hierbij een overzicht van de actiepunten die uit deze audit naar voren kwamen: 

1) Samenvatting 

Sterke punten 
 

- Een mooie, ruime en goed onderhouden moderne accommodatie met veel 

kwaliteitsvolle velden. 

- De manier waarop de club en de jeugdopleiding in het bijzonder zich 

sportief en extra-sportief profileert naar de buitenwereld. Het 

internationaal jeugdtornooi “Poperinge Throphy”, de diverse opleidingen 

en bijscholingen die in samenwerking met Voetbal Vlaanderen (VV) op de 

club worden georganiseerd en de “Christmas run” t.v.v. KotK (Kom op 

Tegen Kanker) zijn zeker een extra vermelding waard. 

- De werking van de cel postformatie die intensief bezig is met de 

doorstroming van de eigen jeugdspelers naar het 1ste elftal. Naast de 

beloftevolle jeugdspelers (trainees) die meetrainen met het 1ste elftal is 

zeker ook het initiatief om voor de spelers die in Gent studeren of daar op 

“kot” zitten, wekelijks vanuit de club een training in Gent aan te bieden 

een extra vermelding waard. 

- De manier waarop de club haar maatschappelijke rol opneemt. Het 

inclusieproject, de samenwerking met De Lovie (instelling voor kinderen 

met een beperking) en het OCMW (het integreren van politiekvluchtelingen 

in de club) zijn twee voorbeelden van de vele initiatieven die de club 

hieromtrent neemt. 

- Een enthousiaste, goed geschoolde en goed samenwerkende technische 

staf (inclusief de T1) die samen trachten elke speler op het maximum van 

zijn kwaliteiten te laten voetballen en ervoor te zorgen dat de jeugdspelers 

kunnen doorstromen naar het 1ste elftal van K.F.C. Poperinge. 

 
Belangrijkste actiepunten 

 

- Een SC op clubniveau opstarten die de verantwoordelijkheid heeft om de 

sportieve visie van de club (jeugd en 1ste elftal) uit te werken, te 

implementeren en te bewaken. De TVJO dient hier deel van uit te maken. 

- De (voetbal)visie en de beschikbare documenten/informatie aanwezig in 

de club doornemen, evalueren en bundelen tot één (jeugd)beleidsplan, 

kenbaar maken binnen de club en dit stapsgewijs verder implementeren 

in de (sportieve)werking van de club. 

- De uitvoering van de voetbalvisie op het terrein van naderbij en formeler 
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opvolgen en evalueren, het beter gebruik van Socceronline (SOL) kan hier 

zeker bij helpen. Het betreft hier zowel het opvolgen van de trainers bij de 

trainingen en de wedstrijden en het houden van evaluatiegesprekken als 

het van naderbij opvolgen van de spelers en het effectief houden van 

evaluatiegesprekken met de spelers/ouders. 

 

2) Beleid & strategie 

 

Actiepunten: 

1. De ambities van het 1ste elftal en het aandeel van de eigen opgeleide 

(jeugd)spelers in de A-kern formeel vastleggen. 

2. De strategie m.b.t. de postformatie aanvullen met de aanpak inzake 

integratie van jeugdspelers in de A-kern en de manier waarop de 

speelgelegenheid van de jeugdspelers in het 1ste elftal wordt bewaakt. 

3. Vastleggen wat voor K.F.C. Poperinge de optimale omvang van de JO zou 

zijn, het betreft hier de structuur van de JO met het aantal teams per 

leeftijdscategorie en hun niveau. 

4. De operationele doelstellingen van nabij opvolgen en formeel evalueren in 

een gestructureerd rapport. Deze opvolging kan continu gebeuren maar 

zou geformaliseerd moeten worden zodat de voorgestelde doelstellingen 

beter opgevolgd kunnen worden en daar waar nodig kunnen worden 

bijgestuurd. Vanuit de ervaringen tijdens evaluaties kunnen de “lessons 

learned” meegenomen worden bij het opstellen van de operationele 

doelstellingen voor het volgend jaar. 

 
 

 

3) Organisatie 

Actiepunten: 

1. Opstarten van een SC op clubniveau en dit orgaan de verantwoordelijkheid 

geven om de sportieve visie van de club (jeugd en 1ste elftal) uit te 

werken, te implementeren en te bewaken. De TVJO dient hier ook een 

effectief en mede- beslissend lid in te zijn. 

2. We adviseren om het organigram van de club en de JO visueel te 

vereenvoudigen en met meerdere niveaus te werken zodat de structuur 

van de club voor iedereen duidelijk is. Voor de JO kan er best een apart 

organigram uitgewerkt worden. Publiceer de organigrammen ook op de 

website. 

3. Vervolledig de individuele en collectieve verantwoordelijkheden voor het 

jeugdbestuur (managementteam van de JO). 

4. Aan de verslagen van de vergaderingen een actielijst toevoegen zodat het 

eenvoudiger is om te weten wie wat moet doen tegen wanneer. 

5. Maak afspraken i.v.m. de manier waarop je de doelstellingen van de JO 
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formeel wil opvolgen en beschrijf dit in een procedure. 

 

4) Communicatie & HRM 

Actiepunten: 

1. De coördinatoren en trainers zowel tijdens de trainingen en de wedstrijden van 

nabij en    formeel    opvolgen    en    evalueren     (inclusief    

evaluatieformulieren). We adviseren om ook voor de trainers een POP/PAP 

op te maken zodat er gerichter gewerkt   kan    worden    aan    de    

ontwikkeling    van    hun    competenties. Dit alles dient minstens tweemaal 

per jaar met de trainers besproken te worden tijdens de 

evaluatiegesprekken. 

2. We adviseren om de website verder aan te passen en up-to-date te maken. 

We denken hier o.a. aan de waarden van de club, de ambitie met het 1ste 

elftal, het aandeel eigen opgeleide spelers, het organigram van de club en 

de jeugd, de missie en visie van de jeugd. 

3. Werk ook voor de afgevaardigden, bestuursleden en andere vrijwilligers 

en rekruteringsplan uit. 

4. Opstellen van profielomschrijvingen voor de diverse (vacante) functies 

binnen de club en de JO in het bijzonder. De profielomschrijvingen 

bevatten de competenties die mensen zouden moeten bezitten om de rol 

goed te kunnen invullen. 

 

 

5) Operationeel Management 

Actiepunten: 

1. De frequentie van de trainersvergaderingen per OF verhogen en de 

vergaderingen formaliseren met een effectief verslag (inclusief actielijst, 

wie doet wat tegen wanneer?). 

Tijdens deze vergaderingen zouden de trainers zelf voetbalinhoudelijke 

topics moeten kunnen aanreiken en deze in groep kunnen bespreken. 

Ook de desbetreffende coördinator kan topics aanreiken en bespreekbaar 

maken, dit kan zijn naar aanleiding van de observatie van enkele 

trainingen/wedstrijden of om de visie van de club met de trainers meer in 

detail te bespreken. 

2. We adviseren om de procedure voor de implementatie van de voetbalvisie 

verder uit te werken, d.w.z. hoe en door wie wordt de visie kenbaar 

gemaakt, opgevolgd en bijgestuurd? Wie volgt de trainingen en 

wedstrijden op, evalueert ze en stuurt bij daar waar nodig? Welke 

afstemmomenten worden er gebruikt? Welke documenten zijn hiervoor 

voorzien? ... 

3. De procedure voor de samenstelling van de ploegen en de doorstroming 

vervolledigen. Hoe en wanneer worden de teams samengesteld en hoe 

wordt er “doorgeschoven” bij (tijdelijke)tekorten, wie beslist dit en wat zijn 
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de afspraken hieromtrent? 

4. De trainers stimuleren om de training- en wedstrijdvoorbereiding en 

evaluaties in SOL in te brengen. Op deze manier wordt de sportieve 

werking geformaliseerd en kunnen de TVJO en coördinatoren per OF de 

sportieve werking beter opvolgen en daar waar nodig bijsturen. 

5. We adviseren om voor de sportieve werking een duidelijk organigram op 

te stellen en te publiceren op de website van de club. Dit organigram bevat 

onder andere de (jeugd)ploegen met hun trainers en coördinatoren, de 

keeperstrainers, de organisatie van de voetbalschool en de postformatie. 

 

 

6) Voetbalopleiding: Team 

Actiepunten: 

1. De huisstijl van de club verder uitwerken, dit betreft zowel de aanvallende 

als verdedigende strategie en de omschakelmomenten als de 

spelersprofielen die hiermee gepaard gaan. 

2. Leerdoelen opstellen voor 2v2, 3v3 en OF 4 en de leerdoelen van OF 1, 2 

en 3 vervolledigen met de mentale doelstellingen. 

3. De leerdoelen periodiseren tot op het niveau dat haalbaar is voor de club 

zodat het voor de trainers duidelijker is wat er moet getraind worden en ze 

ook beter opgevolgd kunnen worden. 

4. De beschikbare informatie i.v.m. richtlijnen voor de training- en 

wedstrijdvoorbereidingen (inclusief standaardformulieren en het gebruik 

van Socceronline) doornemen met de trainers en zorgen dat de trainers de 

richtlijnen ook effectief in de praktijk toepassen. 

5. Richtlijnen uitwerken inzake leeromgeving en coaching tijdens de wedstrijden. 

6. Opvolgen van onderstaande vaststellingen en richtlijnen n.a.v. 

geobserveerde trainingen en wedstrijden. 

 

 

7) Voetbalopleiding: individu 

Actiepunten: 

1. We adviseren om de theorie m.b.t. de (individuele) opvolging van de 

spelers te herbekijken en na te gaan wat voor de club realistisch en 

haalbaar is en dit ook effectief implementeren. 

2. De spelersevaluatieformulieren herbekijken en zorgen dat er per OF een 

evaluatieformulier wordt ontwikkeld, aangepast aan de leeftijdscategorie. 

Voor OF 1 wordt er vaak gewerkt met smiley’s i.p.v. met scores, we zouden 

deze optie zeker mee in overweging nemen. 

3. Houden van effectieve evaluatiegesprekken met de spelers van OF1 en OF2. 

4. We adviseren om voor de postformatie te beginnen werken met een 

POP/PAP en de individuele opvolging en integratie van de trainees in het 
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1ste elftal meer te formaliseren. 

 

 

8) Accommodatie en materieel 

Actiepunten: 

1. De mogelijkheid bekijken voor de aanleg van een kunstgrasveld. 

 
 

9) Staf 

Actiepunten: 

1. De mogelijkheid bekijken om de technische staf aan te vullen met specifieke 

trainers zoals een techniektrainer, looptrainer of linietrainer. 
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10. Strategische Planning 

Documentatie (strategisch/operationeel plan/presentatie,…) over de huidige doelen 

van de club/jeugdopleiding 

Nog te doen 

 

11. Strategische evaluatie 

Documentatie (document, managementtool, dashboard,…) over hoe doelen en 

acties gemonitord worden en geëvalueerd worden. 

Nog te doen 
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