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MISSIEMISSIEMISSIEMISSIE    
Waar staat de jeugdopleiding van KSCT MENEN voor?  

Waarom kiezen voor de jeugdopleiding van KSCT Menen?  

KSCT Menen streeft 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 (cfr. Fusie Toekomst Menen).  

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 (Menen heeft het grootste aantal 

allochtonen van West – Vlaanderen) 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 & VISIE Jeugdopleiding     
  

VIVIVIVISIESIESIESIE    
De visie van 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. 

In vergelijking met de audit van 2011 is de S, die voor sportief samen sterk stond, 

vervangen door sociaal daar het engagement voor soiale ondersteuning alsmaar 

groter wordt. De T van Teamspirit komt er bij naar aanleiding van de fusie tussen 

Toekomst Menen en Sporting Menen. 

Zo is de visie , die aan het seizoen begin aan trainers, spelers en ouders wordt 

voorgesteld makkelijk herkenbaar tijdens de infodagen en weet iedereen welke weg 

wij met onze JO willen bewandelen. 
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KWALITEIT 

Wij streven naar KWALITATIEF GOEDE JEUGDOPLEIDING binnen de 

regio.  

� 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. 

� Door het ter beschikking stellen en onderhouden van een goede 

trainingsaccommodatie en dito materiaal. 

� 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 grote 

werk. 

 

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.  
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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 

- Tijdens de winterstop trainen alle categorieën INDOOR. De volgende Meense 

scholen, uit de verschillende onderwijsnetten, stellen hun sporthal en 

bijkomende accommodatie ter beschikking: 

Sint – Jorisschool, Sint – Aloysiuscollege, VTI Sint – Lucas, Koninklijk Atheneum, 

Vrije Basisschool Blijdhove. 

- Tijdens het seizoen loopt er een afspraak met het Sint – Aloyisiuscollege dat 

de spelers die op woensdagnamiddag training hebben vrijgesteld worden van 

de verplichte studie binnen het college. 

- Op de jaarlijkse sportdag van verschillende scholen stellen wij de velden en 

materiaal ter beschikking. Enkele trainers die op desbetreffende dagen vrij zijn 

geven voetbaltraining aan de jongeren uit de scholen. 
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• Samenwerken met stadsbestuur, Sportdienst, sportraad 

De fusie (KSCTM) kwam er door de samenwerking met Stad Menen!!!  

Onderhoud van de velden gebeurt door de plantsoendienst van Stad Menen. 

Daarnaast gebruiken we de sporthal van Park Ter Walle, eigendom Stad Menen, 

tijdens de winterstop waar indoor wordt getraind. De jaarlijkse “Paas – en 

zomerstage” wordt georganiseerd in samenwerking en mits ondersteuning van 

Stad Menen en Sportdienst. Tijdens de jaarlijkse “wieltjesfeesten” begin 

september is er telkens een demo van de onderbouw die onze vereniging tijdens 

dit groots jaarlijks evenement in de kijker plaatst. 

• Samenwerken met voetbalschool UNITED – SAMBA 

Sinds enkele jaren is er een nauwe samenwerking met de Meense Balbalschool. 

Deze bijkomende techniek en coördinatie indoortrainingen gaan door in sporthal 

Sint – Joris op vrijdagavond. Wekelijks zijn er 3 sessies waarin spelertjes van 6 – 

11 jaar op technisch en coördinatief gebied worden bijgeschaafd. Enkele 

jeugdtrainers uit onze jeugdopleiding verzorgen de wekelijkse trainingen binnen de 

balbalschool. 

• Samenwerken met FITNESS 

We hebben een samenwerkingsverband met 2 fitnesszaken uit Menen. 

Tijdens de winterstop kan de bovenbouw terecht voor enkele fitnessbeurten of een 

spinningsessie bij “Wimbledon fitness” of fitness “Atletics” te Menen.  
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• Aanbieden damesvoetbal 

Vanaf seizoen 2014 – 2015 , en naar aanleiding van de fusie en de aandacht van de 

VFV inzake damesvoetbal, laat de jeugdopleiding van KSCT Menen volgend 

seizoen meisjes inschrijven in de club. Het is meteen een unicum in de club daar 

nooit eerder was er sprake van meisjes voetbal binnen onze vereniging. 

• G – FOOT 

In samenwerking met RECREAS biedt KSCT Menen nu al 2 seizoenen G – voetbal 

aan voor mensen met een beperking. Trainingen gaan door op vrijdagavond. 

• SAMENWERKING MULTIMOVE  

Geïnteresseerde U5 – U6 kunnen na training de les multi – move volgen die 

doorgaat in de sporthal naast het voetbalveld. Organisatie : gezinsbond Menen. 

• SAMENWERKING ANDERE CLUBS 

- De samenwerking met andere clubs situeert zich enkel en alleen op het vlak 

van spelers binnen onze jeugdopleiding die worden opgemerkt door ploegen 

van hogere afdelingen en hun kansen daar willen wagen.Wij verlenen voor de 

volle 100% onze medewerking aan testtrainingen, jeugddagen en een 

eventuele  overgang. In een geprek met de ouders benadrukken wij ten 

opzichte van speler en ouder dat indien de speler na een bepaalde tijd om 

diverse redenen wil terug keren naar KSCTM dat geen enkel probleem 

oplevert. 

- Tornooien : reeds jarenlange goede samenwerking tussen diverse clubs. Wij 

zijn present op hun tornooien en zien deze clubs dan terug op onze tornooien. 
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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. 

Schematisch voorgesteld: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDBESTUUR 

HOOFDTRAINER      
ASSISTENT-TRAINER 

JEUGDBESTUUR  
       TVJO 

CEL JEUGDOPLEIDING 

TRAINERS SPELERS 

MEDEWERKERS OUDERS 

                    SPORTIEVE CEL JEUGDOPLEIDING 
Clubvoorzitter : BERNARD ROLLE 
Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding(TVJO)   
Denis de Tand 
Coördinatoren ONDERBOUW (U6 – U9)   
RODRIGO DEDRIE  - KRIS VANGHELUWE 
Coördinator MIDDENBOUW(U10 – U13)  FREDERIK DUMONT  
Coördinator BOVENBOUW (U15 – U21) PATRICK SOETE  
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COMMUNICATIE 

� TVJO + COORDINATOREN – TRAINERS – TVJO + COORDINATOREN 

GSM – EMAIL – BLOG - SOCCER ON LINE – TRAININGEN 

TRAINERSVERGADERINGEN - WEBSITE 

� TRAINERS – TRAINERS 

GSM – EMAIL – BLOG - SOCCER ON LINE – TRAININGEN 

TRAINERSVERGADERINGEN - WEBSITE 

� TRAINERS – SPELERS – TRAINERS 

GSM – EMAIL – BLOG - SOCCER ON LINE – TRAININGEN /WEDSTRIJDEN 

OUDERCONTACTEN (DECEMBER – MEI)- COORDINATOREN – WEBSITE - 

INFOBROCHURE 

� TRAINERS – OUDERS – TRAINERS 

GSM – EMAIL – BLOG - SOCCER ON LINE – TRAININGEN / WEDSTRIJDEN 

OUDERCONTACTEN (DECEMBER – MEI)- COORDINATOREN – SPORTIEVE 

CEL – WEBSITE – INFOBROCHURE  

GESTOORDE COMMUNICATIE: PROBLEMEN MET OUDERS 

Stappenplan: 

1. Constructief gesprek met trainer 

2. Constructief gesprek met coördinator 

3. Afspraak sportieve cel: heeft eindbeslissing. Beslist altijd in functie van de 

speler. 
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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: 

1. Gemotiveerde en enthousiaste trainer die een voorbeeldfunctie heeft 

en de groep door middel van allerhande groep bevorderende activiteiten 

bijeen houdt. 

2. Goede spelersgroep die luisterbereid is en gemotiveerd om bij te leren 

en tot het uiterste te gaan. 

3. Spelers hebben respect voor elkaars kwaliteiten en tekortkomingen. 

4. Spelers respecteren trainer en medewerkers. 

5. Positief denkende ouders die hun jongens motiveren en stimuleren. 

 

                                                                          



  MISSIE & VISIE Jeugdopleiding     
  

 

MOTIVATIE EN ENTHOUSIASME 

Wij willen ons met de jeugdopleiding profileren als een POSITIEVE EN 

ENTHOUSIASTE club waar het leuk vertoeven is. 

“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. 

De hoofdvereiste om tot dit resultaat te komen is gemotiveerde en enthousiaste 

trainers aanwerven want “WIE HET VUUR NIET IN ZICH HEEFT, KAN HET NIET 

DOORGEVEN”.   

                                                   

 

Als TVJO ben ik samen met mijn technische staf zeer tevreden als wij een 

enthousiaste trainer met zijn breed lachende spelersgroep naar het 

trainingsveld zie trekken en ze na de training met dezelfde smile en 

enthousiasme terug richting kleedkamer gaan. 

 


