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Onze club.



Clubvisie

1. De speler en voetbalplezier staat centraal

2. Competitievoetbal aanbieden op verschillende niveaus

3. Voetbal- en trainerstalent in Groot-Grimbergen verenigen

4. Zelfstandige en betere spelers en trainers vormen

5. Degelijk en transparant beleid

6. Effectiviteit van haar beleid te meten (ouders / spelers / staf / club)  

7. Een financieel gezonde club zijn

8. Jeugdspelers te laten doorgroeien naar de eliteploeg en/of jeugdtrainerschap  
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Sportieve visie

“ KSCG moet zich met een kwaliteitsvolle Jeugdopleiding in 

de streek profileren, een voorbeeldfunctie hebben als 

jeugdopleiders voor talent en dit talent een springplank 

aanbieden voor de A-Kern “ 



Sportieve visie

1. Doel : talentontwikkeling én voetbalplezier

2. Niveau : (minimum) gelijkwaardig niveau in de streek

3. Ontwikkeldomeinen : techiek, grinta, spelinzicht, conditie

4. Differentiëren : op spelers- EN keepersopleiding

5. Doorstroming : naar A-kernen P4 en P1 KSCG 
1. Permanente doorstroming verzorgen

2. Mooie referenties (spelers en keepers)

3. Vaste vertegenwoordiging 25 % van A-kern

6. Clubcultuur : uitdragen als spelers (tijdens en na voetbalcarrière), bestuurslid, 

trainer, coördinator, afgevaardigde, ouder en/of supporter  
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De rol van de 
Jeugdcoördinator

1. Informeert, adviseert en begeleidt de jeugdtrainers

2. Opvolgen van selecties

3. Training overnemen 

4. Spelers identificeren die in aanmerking komen om door te schuiven

5. Opvolgen en goedkeuren van de tussentijdse/eind spelersevaluaties

6. Aanspreekpunt voor ouders in geval van sportieve vragen/problemen (op

Afspraak !!!)



De rol van de 
trainer

1. Staat centraal in de jeugdopleiding

2. Niveau verder verhogen (trainersopleidingen)

3. Pedagogisch diploma (liefst LO) 

4. Minimaal streven naar UEFA-B diploma  

5. En/of een rijke spelerservaring



De sportieve visie.



De rol van de 
cel visie

1. Vertaling : de visie van de club vertalen naar een degelijke en transparante 

sportieve visie 

2. Begeleiden : van de uitvoering van de visie

3. Implementatie : het definiëren van KT visie projecten (bv. ééngemaakte 

opwarming, integratietraining,…)

4. Evaluatie : zoeken naar verbeterpunten (bv. wedstrijdrealisme op trainingen)



De keepers
opleiding.



De keepersopleiding

Is uniek in de regio

• Totaal opleiding van A tot Z

• Samenwerking met zusterclub FC Beigem

• 5 (!!!) keepertrainers

• Carrousel

• Integratietrainingen (in ontwikkeling)

• Video analyse (in ontwikkeling)

• Integratie van keepers als veldspeler tijdens wedstrijden

• Scouting gebeurd door de keepertrainers zelf

• 87% score tijdens laatste audit

• Stabiele en trouwe keeperskern



De keepersopleiding

• U8-U9 
§ 2-wekelijkse initiatie training
§ Het “keeper zijn” mag niet primeren
§ Potentiële keepers = veldspeler tijdens de trainingen

• U10-U13
§ wekelijkse keepertraining
§ 2e training moet voor minstens 50% = veldtraining 
§ 3e training = 25% veldtraining

• U14-U17
§ wekelijkse keepertraining
§ 2e training minstens 25% = veldtraining 
§ 3e training ifv wedstrijdvoorbereiding = voetbaltechnische oefeningen  



De keeper tijdens
wedstrijden

• U8-U9
§ geen vaste keeper!  

• U10-U11
§ Thuis : volledige wedstrijd 
§ Uit : 50% keeper / 50% veldspeler

• U12-U13
§ Altijd volledige wedstrijd
§ Derde keeper : veldspeler

• U14+ :
§ Thuis : volledige wedstrijd 
§ Uit : 50% per keeper 



De speelstijl.



De speelstijl

Doel : 
• aanvallend, creatief en verzorgd voetbal

• hoge snelheid van uitvoering

• steeds uitgaan van eigen kracht

• initiatiefrijke spelers

• vlotte omschakeling A naar V en V naar A

• verzorgde opbouw van achteruit

• driehoeksspel

• manier even belangrijk als resultaat



De speelstijl (5:5)

1

10

7

9

11



De speelstijl (8:8)
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De speelstijl (11:11)

1

2 3 4 5
6

8 10

7
9 11



De speelstijl

Ontwikkeling : 

• Techniek

• Balbeheersing

• Gerichte controle

• Tweevoetigheid

• Handelingssnelheid

• Taktiek (1 – 4 – 3 – 3/variatie driehoek)

• Polyvalentie

• Fysiek

• Mentaal  



De kernwaarden

• Durf, lef, creativiteit (op alle posities)

• Respect en discipline

• Mentaliteit en karakter

• Uitstraling- en aantrekkingskracht

• Spelintellect

• Efficiëntie !!!

• Spelvreugde



De niveaubepaling

• Technisch

• Tactisch

• Fysisch

• Psychomotorisch

• Mentaliteit

• Inzet



De praktijk.



Methodiek

• Moduletrainingen voor OB(woensdag)
§ Verdeeld op niveau(spelersgroep wordt onderverdeeld in niveau’s) 
§ Rotatie +/-12 min

• Moduletrainingen voor MB(maan/dinsdag)
§ Verdeeld op niveau (spelersgroep wordt onderverdeeld in niveau’s)
§ Rotatie +/-20 min

• Wedstrijdtrainingen voor OB/MB(vrijdag)
§ Verdeeld naar wedstrijdselectie

• Thematrainingen: opgebouwd rond 1 thema

• Individuele trainingen(aangepast naar noden)

• Loop- en coördinatietrainingen (Module)

• Evaluaties (2)



Aanpak

• Niveaubepaling

§ Per leeftijfscategorie : focusgroepen scouting bepalen
§ Per groep 4 niveaus A-B-C-D 
§ Beïnvloed de speeltijd

• Wedstrijden:

§ Speeltijd (=50%/wedstrijd)
§ Selectiecriteria : 3x trainen (incl. geldige afwezigheid)
§ Teambezetting: 

o 5><5 en 8><8 = 2 veldwisselspelers
o 11><11 = 3 veldwisselspelers



Naast het terrein

• Kanaliseer ongenoegen en agressiviteit

• Dag trainer, dag coach,dag afgevaardigde (handdruk !)

• Taalgebruik (PU…. = PUREE !!!)

• Afgevaardigde eerste aanspreekpunt.

• Bij problemen, afspraak met JC’s

• Bij afwezigheid om medische redenen doktersbriefje!!

• Schoolactiviteiten worden weerhouden als geldige reden

• Schoolwerk kan geen blijvend excuus zijn voor structurele afwezigheid op de training!



Accenten.



Accenten

• Discipline  

• Respect 

• Gedrag 

• Confidentialiteit

• Mentaliteit   

• Blessurepreventie

• Referentie OP en NAAST het veld !



De extra
sportieve cel.
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Ouderraad.



Ouderraad

• Behartigt belangen van ouders & spelers, bevordert samenwerking.

• Frequentie: min. 3 x per seizoen

• 1 vertegenwoordiger per ploeg van U7 tot U17

• Verslag op website



Ouderraad – realisaties

• Afvalsortering

• Rookbeleid

• Verse broodjes & balletjes van Lucile

• Banken die worden geplaatst

• Opfrisbeurt kleedkamers

• ouderraad@kscg.be

mailto:ouderraad@kscg.be


Afgevaardigden.



Afgevaardigde

Verantwoordelijk voor
• logistieke rechterhand van de trainer.

• Informeert de spelers en de ouders

• tijdens de wedstrijd steeds neutraal.

• is een clubvertegenwoordiger

NIET voor
• Sportieve vragen

• Tactische beslissingen



KSCG Jeugd zoekt wedstrijdafgevaardigden M/V 

• Je bent een dynamisch en vlot persoon.

• Je bent verbaal communicatief in je contacten met wedstrijdleiding, teamcoaches, 

spelers en ouders.

• Je straalt rust uit en hebt de nodige zin voor relativering.

• Je bent een voorbeeld in discipline en respect.

• Je gaat graag met jonge voetballers aan de slag.

• Je wil je engageren om een heel seizoen op wedstrijddagen op post te zijn.

REAGEREN NAAR

Afgevaardigden@kscg.be

mailto:Afgevaardigden@kscg.be

