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K waliteit 
 
Een goed doordachte manier van werken gekoppeld aan een permanente zelfevaluatie ligt aan de 
basis van een kwalitatieve opleiding. 
 
Het doel is de jonge talenten maximale ontplooiingskansen geven om door te groeien naar het 
eerste elftal. 
Dit opleidingsproces kan enkel slagen als de omkadering zowel sportief als extra – sportief 
een kwalitatief hoog niveau bereikt. 
 

S portief samen sterk 
 
Spelers 
 
KSC Menen wil de eigen opgeleide spelers alle kansen en vertrouwen geven om het in het eerste 
elftal waar te maken.Het lijkt een utopie maar ideaal zou zijn dat de fanion enkel en alleen uit 
eigen opgeleide spelers bestaat. 
 
De spelers en de ouders moeten van deze manier van werken op de hoogte worden gebracht. 
Een speler opgeleid bij KSC Menen zal steeds kunnen terugvallen op een deftige voetbalopleiding. 
 
De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal. 
 
 
Sportieve omkadering. 
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KSC Menen probeert haar jeugdopleiding een aangepaste omkadering te geven. 
De velden zijn van degelijke kwaliteit en dagelijks ter beschikking. 
De infrastructuur is goed uitgebouwd en volledig. 
De trainers beschikken over een degelijke opleiding (minimum getuigschrift C) en zijn indien 
mogelijk pedagogisch geschoold.  
De sportieve cel is goed uitgebouwd en bestaat uit 2 coördinatoren een TVJO en een 
jeugdverantwoordelijke. 
Een opleidingplan voor de jeugd is aanwezig. Iedere trainer is in het bezit van dit plan en kan van 
daaruit zijn jaarplan opmaken. In dit jaarplan zitten de basics, teamtactics, fysisch coördinatieve 
en technisch coördinatieve aspecten voor de betreffende categorie vervat.   
De daaruit voortvloeiende weektrainingen worden door iedere trainer steeds voorbereid en op een 
enthousiaste en gemotiveerde wijze aan de spelers gegeven. 
 

Zonevoetbal. 
 

Onze huisstijl predikt verzorgd en aanvallend voetbal. 
De ingrediënten die daarvoor noodzakelijk zijn : 
 

- opleidingsfilosofie 
- opleidingsmethodiek 
- opbouw van achter uit 
- zonevoetbal 
- 1 – 4 – 3 – 3 
- 3 aanvallers  
- technisch gevormde spelers 

C ommunicatie 
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INTERNE COMMUNICATIE 
 
“Interne communicatie is de sleutel om de kwaliteitszorg binnen de club vorm te geven.” 
 
Contact en communicatie met de leden 
a) de spelers. 
-via de INFOBROCHURE & WEBSITE worden het intern reglement voor spelers, de wedstrijdkalender per 
categorie, de clubactiviteiten, het trainingschema, “wat bij ongeval”, gepubliceerd. 
-via de jeugdparticipatieraad worden de spelers directer betrokken bij het clubgebeuren en wordt de 
kloof tussen jeugdbestuur en leden kleiner/ 
b) trainers & afgevaardigden. 
-mededelingen gebeuren via e-mail; 
-trainers worden bereikt via soccer-on-line 
-functioneringsgesprekken met de trainers 
 
Contact en communicatie met ouders. 
 
Het jeugdbestuur, de TVJO, de trainers, de begeleiders, het onderhoudspersoneel… iedereen helpt mee 
aan de sportieve opleiding van de spelers. Een perfecte communicatie tussen ouders, trainers en bestuur is  
noodzakelijk. 
  
Ouders zijn de eerste en de beste supporters.  
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WIJ REKENEN ER TEN STELLIGSTE OP DAT OUDERS ZICH WAARDIG GEDRAGEN, ZOWEL TIJDENS ALS NA DE 
WEDSTRIJDEN. 
BLIJF ALS OUDER OPBOUWEND EN POSITIEF.   
ONGEPAST EN AGRESSIEF GEDRAG VAN OUDERS TEN            OPZICHTE VAN SCHEIDSRECHTERS, TRAINERS, 
SPELERS OF ANDERE OUDERS KAN NIET EN ZAL ONMIDDELLIJK EN ZONDER UITZONDERING  
GESANCTIONEERD WORDEN.  
PROBEER UW EMOTIES ONDER CONTROLE TE HOUDEN.  
HET IS BETER VOOR UW GEZONDHEID EN UW ZOON MAG EN KAN ER GEEN SLACHTOFFER VAN ZIJN.  
Scheidsrechters,trainers, tegenstrevers en ouders worden met respect behandeld. 
 
LAAT DE COACHING OVER AAN MENSEN DIE DAARVOOR BEVOEGD ZIJN : DE TRAINERS!!!  
 

EXTERNE COMMUNICATIE 
 
“Onze clubwebsite is het visitekaartje.” 
 
-contact met overheid, K.B.V.B. en stad Menen 
-K.S C Menen is tevens lid van de Sted. Sportraad 
-In de vorm van een voetbalstage, de voetbalschool United wordt vlot samengewerkt met de Sportdienst 
Menen 
-samenwerking met de scholen in beide richtingen (accommodatie, initiatie) 
-nieuwe leden aantrekken via de “kennismakingsdag”. 
-de wegbeschrijving naar het stadion vermeld op de website. 
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M otivatie & enthousiasme 
 
KSC Menen biedt aan haar jeugdspelers een totale opleiding aan gesteund op 4 pijlers :techniek, 
tactiek, fysiek en mentaal vermogen. 
De mentale factor wordt in het hedendaags voetbal steeds belangrijker. 
Binnen het mentale is de intrinsieke motivatie en het enthousiasme van de speler primordiaal. 
De motivatie haalt de jeugdspeler uit het feit dat hij zich kan spiegelen aan de sportieve 
omkadering. Zowel het jeugdbestuur als de trainersstaf (extrinsieke motivatie) dienen op gebied 
van motivatie en enthousiasme het voorbeeld te geven.  
“Wie het vuur niet heeft, kan het ook niet doorgeven”. 
Motiveren: een kwestie van gezond verstand 
Motiveren van jeugdspelers is voor een groot deel een kwestie van gezond verstand. 
Geen steeds terugkerende scheldtirade door trainers maar een schouderklopje bij een gelukte 
actie of mooi doelpunt werkt motiverend en stimulerend. 
Het vertrouwen van de jeugdspeler krijgt een “boost” en de “drive” om verder te doen is 
aanwezig. In het andere geval voelt de speler zich niet begrepen, slinkt het vertouwen in zichzelf 
en denkt de jeugdspeler veeleer aan stoppen (drop – out). De vele benevolente medewerkers ,die 
een jeugdwerking nodig heeft, dienen op dezelfde basis behandeld te worden wil men er in de 
toekomst terug beroep op doen. 

Enthousiasme is een wonderlijke motor in het leven! 

De jeugdopleiding evolueert dank zij de stuwkracht van sterk gemotiveerde en enthousiaste 
mensen. 
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