K ESK LEOPOLDSBURG
INFORMATIEBROCHURE

INHOUD
Beste speler, ouder,
Bij de start van een seizoen is het aangewezen om enkele duidelijke afspraken te
maken teneinde voor iedereen de aangename en sportieve sfeer te scheppen die
nodig is om in het seizoen zoveel mogelijk voetbalgenot te beleven en succes te
behalen.
Daarom stellen wij u deze informatiebrochure voor met als inhoud:

1. ALGEMEEN
2. CONTACTPERSONEN KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING
3. OPLEIDINGSVISIE
4. WEDSTRIJDORGANISATIE
5. TRAININGEN
6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
7. STEUN EN MEDEWERKING
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1. ALGEMEEN
De jeugdwerking van KESK Leopoldsburg is een gestructureerde jeugdwerking waarin
KESK Leopoldsburg voetbal op provinciaal en gewestelijk niveau aanbiedt, zowel in reguliere
competitie, als op vriendschappelijke basis met omliggende clubs die
een nationaal, InterProvinciaal,provinciaal of gewestelijk label behaald hebben.
Deze jeugdwerking omvat:
1) het ontwikkelen en verruimen van de voetbalcapaciteiten van elke speler;
2) het vormen van karaktereigenschappen zoals discipline, respect en
sportieve strijdlust;
3) het uitdragen van een sportief, strijdvaardig en vooruitstrevend imago als club,
ploeg en organisatie.
Doelstellingen KESK Leopoldsburg jeugdopleiding
1) Korte termijn ( 1 à 2 J)
a. IEDEREEN met GOESTING naar de club
b. Herkenbare STRUCTUUR en ORGANISATIE
c. Voetbal aanbieden voor ALLE jongeren in Leopoldsburg
2) Lange Termijn ( 2 à 3 J)
a. SPORTIEF wedijveren
b. Opnieuw halen van 3 sterren label ( continuïteit )
Hoe de club zich profileert hangt niet enkel af van het voetbal dat de jeugdelftallen
op de grasmat brengen, maar ook – en in belangrijke mate – van de wijze waarop de club zich
gedraagt, zowel uit als thuis. De gedragswijze van de club wordt bepaald door de individuele
gedragswijze van elkeen die met KESK Leopoldsburg jeugd verbonden is: bestuursleden, trainers,
afgevaardigden, spelers, ouders en supporters!
Al deze groepen maken deel uit van de club en leveren – elk op hun manier – een stuk van de
clubuitstraling. Iedereen moet en zal zich waardig gedragen of hij de partij gewonnen of verloren
heeft. Het bestuur van de club hecht hier enorm veel belang aan!
Ook de houding van iedereen tegenover de scheidsrechters is een onderdeel van de clubuitstraling.
Scheidsrechters beoefenen net als de voetbalspeler een hobby. De voetballer moet het gezag van de
scheidsrechter leren aanvaarden. Deze waarde moet de jeugdspeler niet enkel leren van zijn trainer
of afgevaardigde, maar ook van supporters langs het veld. Dit neemt uiteraard niet weg dat men
door een scheidsrechterlijke beslissing gefrustreerd kan zijn, toch dient men dan die frustratie dan
ook waardig te uiten.
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Respect is een ander sleutelwoord dat je straks ook in het huishoudelijk reglement zal aantreffen.
Respect uit zich in een beleefde houding tegenover collega spelers, trainers, afgevaardigden,
bestuursleden, … en supporters. Het uit zich tevens in het samenwerken als team. Help elkaar, vorm
één groep, wees één ploeg waarin iedereen bereid is voor elkaar door het vuur te gaan. Voetbal is
immers in eerste instantie een ploegsport.
Respect uit zich ook in het correct behandelen van het eigen materiaal en het materiaal van de club.
Verzorg de uitrusting, zorg dat de schoenen altijd goed gepoetst zijn, ... Hou zeker de kleedkamers
netjes en proper, want deze worden dezelfde avond of ’s anderendaags nog door anderen gebruikt.
Wees stipt en correct bij het naleven van afspraken. Indien de begeleiders afspreken om op een
bepaald uur te verzamelen om naar een wedstrijd te vertrekken, wees dan liever 10 min te vroeg,
dan slechts 1 min te laat. Te laat komen kan niet, want een volledige ploeg kan en mag niet wachten
op iemand die de afspraken niet kan respecteren. Indien er dan toch omstandigheden zijn
waardoor een afspraak niet tijdig kan nagekomen worden, wees dan zo correct de trainer of de
afgevaardigde zelf te verwittigen.
Alle bovenstaande punten moeten bijdragen tot een klimaat van rust waarin goed gewerkt kan
worden aan een jeugdopleiding, dat primeert op de resultaten.
De trainers bepalen – in samenwerking met de coördinatoren en de TVJO – de sportieve lijn binnen
de jeugdploeg. Kritiek formuleren is gemakkelijk, maar laat deze opbouwend zijn en breng deze tot
bij de juiste personen. Het luidkeels en ongepast uiten van andere visies, zal niet getolereerd
worden. Bespreek meningsverschillen discreet met de trainer, de respectievelijke coördinator of de
HJO.
Indien iedereen het bovenstaande in acht neemt, zowel naar de letter als naar de geest, zijn wij
ervan overtuigd dat we een mooi seizoen zullen doormaken. En denk eraan, de voetbalopleiding
primeert! Zowel verliezen als winnen horen hierbij.
Wij willen u ook van harte bedanken voor het vertrouwen dat u in de jeugdwerking
van KESK Leopoldsburg stelt, en wensen u veel succes, plezier en voetbalgenot.

Sleutelwoorden in onze opleiding

Loyaliteit - Respect – (zelf-) Discipline – Fairplay
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2. CONTACTPERSONEN

•
•
•
•
•

Administratie
Lidgeld
Kledij
Niet sportieve organisaties oa eetdagen ,..
Vertegenwoordiging Hoofdbestuur

•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene dag dagdagelijkse leiding van de sportieve jeugdopleiding
Bewaken van de Missie & Visie
Extern aanspreekpunt
Aanspreekpunt voor ouders,trainers, spelers , …
Sportieve administratie van de jeugdopleiding
Organiseren van infomomenten
Instroom – Opvang nieuwe spelers
Organiseren sportieve activiteiten oa stage, toernooi , oefenwedstrijden ,…
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3. Voetbalvisie KESK Leopoldsburg jeugdopleiding

A. Sportief
 Een opleiding aanbieden aan jeugdvoetballers, ondersteund door een eigen opleidingsplan waarbij de
individuele ontwikkeling van de spelers centraal staat.
 De opleiding gaat uit van de zonefilosofie
 De opleiding wil vooral het individuele profiel van de spelers beïnvloeden: d.m.v. teamtrainers,
techniektrainer, individuele trainers willen we de specifieke fysische, technische en tactische
componenten beïnvloeden.
 Het opleidingsplan bestaat uit teamtactics, techniektraining, individuele training,fysieke en mentale
training
 Het opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.

B. Extra –sportief
 Opvoedende en ethische waarden bijbrengen door:
 Aandacht te schenken aan de lifestyle van de spelers
 Voeding & Rust
 Het spelen in teamverband enz.
 D.m.v. een gerichte gedragscode
 Orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren
 Respecteren en naleven van het huishoudelijk reglement
 Stimuleren van fair-play
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Opleidingsvisie
Jeugdvoetbal is een individuele sport
 De opleiding van KSK Leopoldsburg richt zich vooral naar het individu. De ontwikkeling van het
spelersprofiel is de bepalende factor bij de doorstroming. De begeleiding biedt de speler een opleiding
aan waar er individuele doelstellingen bepaald worden. De speler is zelf mede verantwoordelijk voor een
optimale ontplooiing van zijn talent. Wij hopen dat spelers op deze manier leren, zowel binnen als buiten
het veld, de juiste keuzes te maken.

 Ter ondersteuning van het voetbalprofiel van de spelers biedt de opleiding volgende
werkvormen aan:

Basics (Functionele techniektraining )
 Elke teamtrainer integreert een aantal functionele voetbaltechnieken in de teamtraining.
 Bij de duiveltjes worden deze technieken eerder analytisch en geïsoleerd aangeboden. Vanaf de
préminiemen worden deze technieken steeds aangeboden in relatie tot de veldbezetting en speelwijze.
Hierin worden de bepalende technische situaties uit de wedstrijd getraind.

Teamtactics (Speelwijzetraining )
De speelwijzetraining wordt aangeboden door de teamtrainer
 Hierin leren de spelers omgaan met de inzichtelijke weerstanden uit de wedstrijd.

Fysieke training
 De teamtrainer richt zich naar de fysieke capaciteiten op lange termijn van de speler.
 Per leeftijdsgroep worden specifieke fysieke componenten getraind (zie leerplan).
Vanaf de scholieren wordt er periodisering aangeboden.

Keeperstraining
 De keeperstrainer biedt wekelijks een keeperstraining aan.
 Naast de keeperstrainingen worden er binnen de trainingen ook integratiemomenten aangeboden met
medespelers en tegenstanders.
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Voetbal is een Individduele sport
U6 & Uè
Voetbalspeeltuin =
− alleen ‘i’ telt
− kennismaken met het voetbalspelletje
− zelfontdekkend – spontaan leren – gissen en missen
− pre-techniekscholing
MultiMove
− BMV
− FUN
− GEEN specifieke voetbaldoelstellingen

U8t/m U9 (duiveltjes) 5/5
− Alleen ‘i’ telt
− Voetbal is een individuele sport
− Meester worden over de bal
− Team tijdens coaching WV ( geen specifieke leermomenten
voorzien !)
− BMV
− Vanaf U9 techniekscholing in WV
− FUN
− Thematrainingen (2x/W)

U10 – U11 ( preminiemen) 8/8
− ‘i’ EN het team
− Voetbal is een individuele sport in teamverband
− Overgang 5/5 naar 8/8
− Initiatie Team Tactics
− algemene vormen zoals tikspelen, balspelen, reactiespelen,
duw –en trekspelen
− FUN
− Het aanleren van technische situaties binnen 8 V 8
− Het aanleren van samenspel 8 V 8
− Het omgaan met de wedstrijdweerstanden
− Technisch – inzichtelijk
− Inzichtelijk – technisch
− Ontwikkeling gericht naar de posities en 2 linies’
− De spelers leren de basisprincipes van 8 V 8 (dubbel ruit )
− Thematrainingen ( 2x/W)

U12 t/m U13 (miniemen) 8/8
− i” IN het Team !!
− Voetbal is een PLOEG sport met verschillende individuen
− Integratie Team tactics
− Aandacht voor Basics
− De spelers krijgen algemene vormen zoals tikspelen, balspelen,
reactiespelen, snelheid, verfijning van techniek,
− fysiek, duw –en trekspelen en tactisch spelinzicht, …….
− Het aanleren en verfijnen van technische situaties binnen 8 V 8
− Het aanleren en verfijnen van samenspel 8 V 8
− Het omgaan met de wedstrijdweerstanden
− Technisch – inzichtelijk
− Inzichtelijk – technisch
− Ontwikkeling gericht naar de posities en 2 linies’
− De spelers leren de basisprincipes van 8 V 8 (dubbel ruit )
− Het ontwikkelen van specifieke bewegingsvaardigheden binnen 8
V8
− Thematrainingen ( 2X/W)

U14 t/m U15(kadetten) 11/11
−
NO “i” in het Team !!
−
Voetbal is een PLOEG sport
−
Team Tactics
−
Het aanleren van technische situaties binnen 11 V 11
−
Het aanleren van samenspel 11 V 11
−
Het omgaan met de wedstrijdweerstanden
−
Technisch – inzichtelijk
−
Inzichtelijk – technisch
−
Ontwikkeling gericht naar de posities en 3 linies’
−
De spelers leren de basisprincipes van 11 V 11.
−
Het ontwikkelen van specifieke bewegingsvaardigheden
binnen 11 V 11
−
Onderhoud Basics
−
Thematrainingen (2X/W)
−
Wedstrijdgericht (1X/W)

U16 t/m U17 (scholieren) 11/11
ste
− “ het Team !! Komt op de 1 plaats
− Voetbal is een PLOEG sport
− Team Tactics
− Het aanleren van de specifiek technische vaardigheden, gericht
naar de positie van de speler
− Het neerzetten van een wedstrijdresultaat zonder de filosofie te
verloochenen.
- Technisch – inzichtelijk
- Inzichtelijk – technisch
- Ontwikkeling gericht van de posities, 2 linies en 3 linies’
- Onderhoud Basics
- Leren winnen
- Extra sportieve invloeden
- Omgaan met concurrentie
- Thematrainingen (1X/W)
- Wedstrijdgericht (2x/W)

− U19
“ het Team !! primeert -Voetbal is een PLOEG sport - Team Tactics - Het perfectioneren van 11 V 11
Het neerzetten van een wedstrijdresultaat zonder de filosofie te verloochenen.
Technisch – inzichtelijk
Inzichtelijk – technisch
Ontwikkeling gericht van de posities, 2 linies en 3 linies’
Onderhoud Basics
− Het ontwikkelen van specifieke bewegingsvaardigheden gericht naar de eigen positie
−
Het ontwikkelen van specifiek fysieke training - Het aanbieden van periodering
−
Extra
sportieve
invloeden - Omgaan met concurrentie - Wedstrijdgericht trainen (3x/W)
There is no ‘ I’ in TEAM
−

T ogether
INFORMATIEBROCHURE KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING
E verbody
A chiefs
M ore

©
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MULTIMOVEFASE
BEWEGINGSSCHOOL
BALGEWENNING

EXPLORATIEFASE

U5
U6-7

INDIVIDUELE OPLEIDINGSFASE
BASICS =
Basistechnieken & basistactieken
TEAMTACTICS =

U8-U17

Het functioneren in teamverband

VERVOLMAKINGSFASE
= Integratie in het volwassenvoetbal
= Doorontwikkeling via een
geïndividualiseerde aanpak
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U21

4. WEDSTRIJDORGANISATIE
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de wedstrijdorganisatie met betrekking tot de
jeugdcompetitie voor het komende seizoen . KESK Leopoldsburg treedt aan met Provinciale (P)
ploegen en gewestelijke ploegen. (Gew)
Nationale ploegen:EG FORM
ATIE GEBOREN GROEP SPEELVELD
1ste Elftal
11 versus 11
Voleldig terrein
Beloften
11 versus 11
Volledig terrein

2x45’
2x45’

2002-- …
2002- …

Provinciale ploegen:
U21
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9Pr (2)
U8Pr (2)

11 versus 11
11 versus 11
11 versus 11
8 versus 8
8 versus 8
8 versus 8
8 versus 8

Volledig terrein
Volledig terrein
Half terrein
Half terrein
Half terrein
Half terrein
Half terrein

2x45’
4x20’
4x20’
4x15’
4x15’
4x15’
4x15’

2002-01-00-99
2003-04
2005-06
2007
2008
2009
2010

5 versus 5
5 versus 5

Kwart terrein
Kwart terrein

4x15’
4x15’

2011
2012

Volledig terrein
Half terrein
Half terrein
Half terrein
Kwart terrein
18x30m
12x25m

4x20’
4x15’
4x15’
4x15’
4x15’
4x15’
6x6’

2003-2004
2008
2009
2010
2011/2012
2013
2014

Gewestelijke ploegen :
GU17
11 versus 11
GU12
8 versus 8
GU11
8 versus 8
GU10
8 versus 8
GU8/9
5 versus 5
GU7
3 versus 3
GU6 (2)
2 versus 2
doorstroming

Bovenbouw
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Middenbouw

Onderbouw
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Meer info vindt u in de competitiekalender die u kan raadplegen op onze website
www.kesk-leopoldsburg.be of de site van de KBVB.
Voor verplaatsingen zijn de afspraken afhankelijk van de ploeg en beslist de trainer hoe en waar er
wordt afgesproken. Er is geen uniforme regel voor de ganse club.
Bij vertrek wordt de trainer of afgevaardigde steeds op de hoogte gebracht wanneer een speler de
locatie verlaat.
WEBSITE
Op de algemene website www.kesk-leopoldsburg.be blijft u op de hoogte van de prestaties van onze
jeugdploegen. Gelieve deze regelmatig te raadplegen.
WINTERPERIODE
Tijdens de winterperiode kunnen al eens wedstrijden afgelast worden wegens het
slechte weer. U kunt zich hierover het beste zelf informeren.
Deze informatie kan u inwinnen via :
TV – teletekst: EEN-teletekst p. 598 ; VTM-tekst p. 319 ;
Radio: Vrijdag : na nieuws van 18u00 op radio 1 ;
Zaterdag : na nieuws van 12u00 op radio 1;
Zaterdag : na nieuws van 18u00 op radio 1;
Telefoon: Via het infonummer van de KBVB 0900/00081 ;
Internet: Via http://www.belgianfootball.com: kies voor Nederlands, voor nationale &
provinciale kalender/uitslagen, afgelastingen.

Bij een algemene afgelasting krijgt U van onze TVJO een mail via SOL ,
dit voor 16 00 hr
Contacteer zelf, in geval u twijfelt, de trainer of afgevaardigde van je ploeg!
De jeugdwebsite www.kesk-leopoldsburg.be zal ook steeds melding maken van afgelastingen.
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5. TRAININGSORGANISATIE
De trainingen verlopen volgens een vast schema. Dit wordt in de vorm van een rooster meegedeeld.
Kleine wijzigingen zijn steeds mogelijk maar zullen tijdig gecommuniceerd worden. Volgens een
aantal beschikbaarheden (velden, kleedkamers, , …) worden de trainingen verdeeld
ZIE SCHEMA !
WINTERPERIODE
Tijdens de winterperiode proberen we voor elke ploeg een aantal trainingen
indoor te laten doorgaan. Indoor-trainingen zijn eveneens verplichte en officiële
trainingen! Op het moment dat koude en barre tijden aanbreken volgt gedetailleerde
informatie. Tijdens deze periode kan de afgeweken worden van het standaard trainingsschema!

Organisatie van de trainingen
provinciaal

Gewestelijk

11vs 11

3 olv ploegtrainer

3 olv ploegtrainer

8 vs 8

1x ploegtraining
1x doorschuiftraining

1x ploegtraining
1x doorschuiftraining

5vs 5

2x doorschuif

2x doorschuif

3 vs 3
2 vs2
opm

2x doorschuif
1x Multimove + 1x Voetbaltrg
Bij doorschuiftrg kunnen er specialisten ingeschakeld worden
(oa TT, LT,…)
Ploegen van dezelfde categorie trainen MAXIMAAL samen
Vanaf U14 enkel nog ploegtrainer ( rendement ) !!!

INFORMATIEBROCHURE KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING ©

12

6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In een vereniging is het naleven van een huishoudelijk reglement een pure noodzaak.
In het huishoudelijk reglement van onze jeugdwerking zijn allerhande duidelijke afspraken vastgelegd
die uitgaan van respect voor anderen (bestuursleden, collega’s, afgevaardigden en spelers) en voor het
materiaal. Het naleven van deze afspraken moet een klimaat van rust opleveren waarin het voor
iedereen goed en aangenaam is om zijn functie uit te oefenen.
ORGANISATIE
De organisatie van de jeugdwerking van KESK Leopoldsburg is in het organogram af te lezen.
De bijzonderste organen die niet specifiek vermeld zijn op het organogram zijn:
• Het kernbestuur omvat de voorzitter, ondervoorzitter, de secretaris(en) en de
afgevaardigden uit de cellen. Dit kernbestuur neemt de meeste dagelijkse of dringende
beslissingen en onderhoudt een normale werkrelatie met de raad van beheer van KESK
Leopoldsburg.
• De celverantwoordelijken stippelen de algemene lijnen uit waarvoor ze bevoegd zijn en
werken projecten uit. Wendt u tot deze personen bij specifieke vragen hieromtrent.
• Sportieve zaken worden enkel in de sportieve cel en tijdens trainersvergaderingen
besproken. De coördinatoren brengen tijdens de trainersvergaderingen de trainers samen en
zitten de vergadering voor. De TVJO vertegenwoordigt het kernbestuur in deze vergadering.
De coördinatoren rapporteren aan de TVJO.
• Het is de bedoeling van het jeugdbestuur om een Algemene Vergadering ( 1x/maand) op te
richten. Deze staat open voor AL de , meerderjarige , aangesloten leden. Hier worden
algemene zaken besproken
• De jeugdvoorzitter zit de AV voor.
Een bestuurslid, een trainer, een afgevaardigde en een medewerker moeten aanwezig zijn op de
vergaderingen waarop zij verwacht worden. Indien zij door omstandigheden niet kunnen aanwezig zijn,
dienen zij dit tijdig te melden aan de jeugdsecretaris of, voor de trainersvergaderingen aan de
respectievelijke coördinator of aan de HJO. Alle briefwisseling ter attentie van de jeugd kan afgegeven
worden aan de HJO of aan de jeugdsecretaris.
LIDGELDEN
Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en meegedeeld tijdens de maand April samen met een uitnodiging
tot betaling.
De betaling van het lidgeld dient uiterlijk voldaan te zijn vóór aanvang van de competitie .(01 Juli ) De
precieze vervaldatum wordt eveneens jaarlijks tijdens de algemene vergadering meegedeeld.
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ALLERLEI
•

Indien er door spelers, ouders of begeleiders inbreuken gepleegd worden op het
huishoudelijk reglement in het algemeen en op het sportief charter in het bijzonder, dan
heeft het jeugdbestuur het recht om de betreffende speler(s), ouders en/of begeleiders te
sanctioneren. De sanctie hangt af van de aard en de recidivebepaling van de overtreding.
• Onafgezien de bepalingen van hun individuele overeenkomst met de club, zijn de trainers
verplicht de inhoud van onderhavig huishoudelijk reglement strikt te doen leven.
• Alle geschillen die tussen afgevaardigden en trainers, tussen trainers onderling of met andere
bestuursleden zouden kunnen rijzen, dienen te worden besproken in de schoot van de
vergaderingen van het jeugdbestuur. Afgevaardigden en trainers moeten zich onthouden
discussies aan te gaan in het cafetaria of andere voor het publiek toegankelijk lokalen in de
club. Daartoe zal elke trainer, afgevaardigde, of bestuurslid van het jeugdbestuur in eerste
instantie het geschil voorleggen aan de voorzitter van het jeugdbestuur die ertoe gemachtigd
is desgevallend een speciale vergadering te beleggen in een door hem aan te duiden lokaal op
het terrein.
• De jeugdterreinen zijn enkel toegankelijk via de poort die grenst aan de Heidestraat.
• Het dagelijks bestuur beslist autonoom over alle niet in het reglement voorziene problemen,
betwistingen of zaken die het belang of imago van de club of jeugdwerking verstoren of
schaden.
Wijzigingen aan dit HH reglement tijdens het seizoen kunnen enkel in samenspraak tussen
TVJO/JC en JB. !!

7. STEUN EN MEDEWERKING
Ouders, familieleden en/of kennissen die de jeugdwerking wensen te steunen, kunnen dit op zeer
diverse manieren doen:
1) Iedereen steunt de opleidingsinspanningen reeds aanzienlijk door een positieve houding aan
te nemen tijdens het supporteren en met een gezonde sportiviteit elke speler van de ploeg
dezelfde vocale steun te geven.
2) Financiële steun kan via :
 de aanschaf van wedstrijdballen. Daardoor verschijnt uw naam of die van uw bedrijf in de
kantine en ons (toekomstig) TV-circuit in de kantine.
 de aanschaf van een publiciteitsbord rond de jeugdterreinen.
 sponsoring van een jeugdelftal. In dit geval verschijnt uw naam of die van uw bedrijf op
de wedstrijdtruien van het jeugdelftal dat u sponsort.
 andere door u aangereikte mogelijkheden zijn steeds bespreekbaar
3) Daadwerkelijke steun kan door u beschikbaar te stellen als gelegenheidsscheidsrechter,
gelegenheidsmedewerker bij organisaties of als andere medewerker in een vereniging waar
hard gewerkt wordt om een 330-tal jongeren in optimale omstandigheden een
voetbalopleiding op niveau te geven.
4) Medewerker website voor het publiceren van verslagen, uitslagen, foto’s, enz…
INFORMATIEBROCHURE KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING ©
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Bijlage 1

HH reglement in praktijk
Artikel 1 Algemene voorwaarden

1. Van alle leden: spelers, speelsters, trainers en afgevaardigden wordt zowel binnen als buiten het veld
sportief en gedisciplineerd gedrag verwacht.
2. Persoonlijke belangen dienen in overeenstemming te zijn met het ploegbelang of hieraan
ondergeschikt gemaakt te worden. Indien een speler niet als basisspeler staat opgesteld, mag zijn
houding/gedrag nooit het functioneren van andere spelers of de ploeg negatief beïnvloeden. Indien een
speler gewisseld wordt, dient hij zich positief te gedragen. Als daar behoefte toe bestaat, kan hij een
toelichting vragen (op een gepast moment) aan de trainer.
3. Problemen worden „binnenskamers' besproken. Niet langs het plein of in een kantine. Kunnen
problemen tussen een speler en de trainer niet opgelost worden, dan zal de HJO/JC, na onderling
overleg, het probleem beslechten.
4. Voor de jeugdspelers is in de jeugdaccomodatie roken verboden, net als alcoholisch drank - en
drugsgebruik.
5. Wees respectvol t.o.v. de jeugdtrainer, de scheidsrechter, mede - en tegenspelers, ouders, bestuur,
Geef een handdruk aan je trainer (jeugdcoördinator, bestuursleden, medewerkers) én je afgevaardigde,
eventueel ook aan je medespelers ,verplicht vanaf preminiemen (U10) bij je aankomst maar ook bij het
verlaten van de accommodatie.
6. Er mag worden deelgenomen aan zaalvoetbalwedstrijden, schoolvoetbal, (t/m U19).
MAAR mits inlichten en toestemming van de trainer of JC.
Maar Gekwetst in KESK is ook gekwetst bij zaalvoetbalwedstrijden. !!! Spelers die hiertegen zondigen
zullen sportief gesanctioneerd worden.
7. Als jeugdspeler (en ook als ouder) van KESK Leopoldsburg gedragen we ons altijd respectvol,
beleefd, vriendelijk én gedisciplineerd naar andere mensen toe!!
Wij verwachten dat de spelers en ouders de bepalingen van dit intern reglement naleven. Voor
spelers/ouders die het intern reglement overtreden, behoudt het jeugdbestuur zich het recht voor om
een disciplinaire straf op te leggen aan de speler/ouder na raadpleging van alle betrokken personen.
Hiervoor zal een disciplinaire commissie worden opgericht :
Leden : Jeugdvoorzitter – lid Jeugdbestuur - HJO of JC
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Artikel 2 Aanwezigheid
1. TRAINING
Elke training is verplicht!
Iedere speler, speelster dient ruim op tijd, 10' vóór aanvang, aanwezig te zijn op het veld of in de
kleedkamer (de trainer bepaalt dit).
(Telaatkomers storen enorm het verloop van een training die al begonnen is.) Steeds de reden van het
te laat komen aan de trainer meedelen.
Wie om grondige redenen niet kan trainen, verwittigt altijd de trainer (niet verwittigen is niet spelen).
Dit geldt voor de groten ...maar ook voor de allerkleinsten!!
Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij training of wedstrijd verwachten we dat de trainer tijdig
en persoonlijk verwittigd wordt.
Bij een eventuele afwezigheid moet de speler aan de trainer vragen of hij moet spelen (de trainer loopt
niemand na).
Uiterlijk 30 minuten na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed is.
2. WEDSTRIJD
Elke speler brengt bij wedstrijden zijn identiteitskaart (> 12 jaar) of ander geldig identiteitsbewijs (< 12
jaar) mee. Geen identiteitsbewijs bij is niet spelen!
Voor uitwedstrijden komen we steeds op tijd samen op de afgesproken locatie. De trainer zal dit
tijdstip na de laatste training aan alle spelers meedelen.
Enkel in samenspraak met de trainer en met een gegronde reden kan hiervan afgeweken worden !!!!
Niet tijdig aanwezig zijn, kan betekenen niet of minder spelen
Men wacht nooit ( tenzij uitzonderlijke omstandigheden) Dit wordt beslist door de aanwezige trainers
of afgevaardigde !!
Ook bij thuiswedstrijden komen we steeds op tijd op het uur van afspraak.
Indien je niet kan spelen, deel je dit zo vlug mogelijk mee aan de trainer.
NOTA: Van onze gekwetste spelers én de spelers die NIET geselecteerd zijn wordt verwacht, dat zij
AANWEZIG zijn op de thuiswedstrijden ( verplicht !!) Indien hun medische toestand dit toelaat !!
Aanwezigheid op een uitwedstrijden is een onderdeel van het team gebeuren.
(uitz. Individueel te bespreken met de trainer of JC). Wordt sterk aangeraden.
Tijdens deze wedstrijd kunnen zij een zinvolle opdracht, opgelegd door de trainer, uitvoeren ifv de
wedstrijd.
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Artikel 3 Kleding
1. Als goede sportman draagt elke speler zorg voor zijn sportmateriaal.
- je voetbalschoenen moeten voor elke training of wedstrijd „zuiver' zijn
- je voetbaltas moet steeds het volgende bevatten: voetbalschoenen (met vaste en eventueel losse studs
bij extreem natte pleinen), wasgerief, regenjasje!! (denk aan ons Belgisch klimaat), badslippers,
ondergoed, trainingskledij aangepast aan de weersomstandigheden inclusief scheenbeschermers,
plastieken zak voor natte kledij én een plastieken zak voor de voetbalschoenen, eventueel sportdrank...
2. Bij wedstrijden dien je in het trainingspak of trainingsset van de club naar de wedstrijden te komen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en ism trainer.
3. Afhankelijk van de weersomstandigheden .De beslissing ligt hier bij de trainer !!
4. Kledij voorzien in het sportpakket is verplicht te dragen volgens de geldende afspraken

Artikel 4 Kleedkamers
1. Is géén speelplaats!! Dient alleen om zich om te kleden én te douchen. Corrigeer je medespelers
indien nodig!!
2. We ruimen na de training zelf onze kleedkamers op (beurtrol vanaf de preminiemen/U10) en doen
dit zoals het hoort. Toon daarbij vooral RESPECT voor de mensen die, nadien, voor jullie de
kleedkamers grondiger poetsen!!! De betrokken jeugdtrainer / afgevaardigde controleert dit na iedere
training én sanctioneert bij misbruiken.
3. Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen te poetsen in de douches én in de douches te
spelen. Schoenen worden buiten uitgeklopt .
4. Er worden géén grapjes uitgehaald met de kleding van andere spelers!!
5. Drankblikjes of flessen (liefst samenpersen aub), tape, lege bussen,... deponeren we in de vuilbak.
6. 15 à 20 minuten douchetijd lijkt ons redelijk én doenbaar !!!
7. Uit hygiënisch oogpunt is het dragen van badslippers in de kleedkamers VERPLICHT!!!
8. Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamers. Uitzondering: U6 en U7 duiveltjes. Vanaf het
ogenblik dat deze spelertjes zijn aangekleed worden de ouders vriendelijk verzocht de kleedkamer te
verlaten.
9. NA/VOOR elke training of wedstrijd is er een kleedkamer voorzien voor de spelers om zich om te
kleden /douchen
Tip: leer uw zoon of dochter zo vroeg mogelijk, zich zelf om te kleden.

INFORMATIEBROCHURE KESK LEOPOLDSBURG JEUGDOPLEIDING ©

Artikel 5 Accommodatie
1. Na afloop van elke training, dienen de verplaatsbare doelen van de velden gezet te worden.
Ook bij het plaatsen én verwijderen van kegels, markeringhoedjes of ander klein materiaal, wordt er
hulp van de spelers naar de trainer toe verwacht.
2. Iedere training én iedere wedstrijd brengt elke speler zijn persoonlijke bal mee. Bal vergeten is
eigenlijk niet kunnen trainen. Als er een bal buiten de afrastering komt, moet deze onmiddellijk
opgehaald of gezocht worden. Ballen blijven uit de kleedkamers.
Ballen van U6 –U9 blijven in het bezit van de trainers tot einde seizoen.
3. Het is steeds verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.
4. Geef je trainer, afgevaardigde en medespelers ook steeds een hand bij het verlaten van de
accommodatie.
5. Plaats de voetbaltassen in de kantine op elkaar (of in een andere aangewezen ruimte) én zorg ervoor
dat deze niet in de weg staan.
6.Bij THUIS én UIT wedstrijden, steeds het afval opruimen en het leeggoed naar de toog brengen. (géén
‘„varkensstal' achterlaten, tafels afruimen!!!!! - toon RESPECT voor de vrijwilligers achter de toog!!)
Stoelen weer onder de tafel schuiven .
Dit is de verantwoordelijkheid van de ploegkapitein !!! Eventueel kan hierbij een beurtrol gehanteerd
worden
Artikel 6 Medespelers
1. Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen bijgevolg
je kameraadschap. Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met elke overwinning van
een ploeg van KESK Leopoldsburg
2. Moedig de ploeg of speler aan, die het moeilijk heeft.
3. Voel je nooit te goed om een andere ploeg uit de nood te helpen.
4. Ongewenst gedrag( o.a. pesten,… ) wordt absoluut niet toegelaten binnen onze jeugdwerking. Er
zal hard tegen opgetreden worden. Indien je een vermoeden hebt, verwittig je onmiddellijk je
trainer/JC en /of Vertrouwenspersoon : Samen kunnen we hieraan iets doen !!!
KESK Leopoldsburg zal de functie van Vertrouwenspersoon installeren om zulke zaken te kunnen
opvolgen !!
NOTA !!!!!: Spelers die door de trainer(in overleg met de JC) gevraagd (aangeduid) worden om te gaan
spelen bij een andere ploeg, mogen dit niet weigeren!!
Dit kan gebeuren ifv een afgesproken doorstroming van de 'betere' spelers , MAAR het kan ook om een
ploeg 'in nood' te helpen!!
In dit laatste geval zal het dan ook gebeuren in een beurtrol, zodat niet iedere keer dezelfde spelers
moeten 'depanneren'.
Is er toch discussie (studie, vervoer, werk, persoonlijke problemen,...) dan zullen, alléén HJO, dit
probleem in eer én geweten beslechten.
Volgt de betrokken speler daarna niet de beslissing van de HJO, zal hij NIET meer mogen spelen bij zijn
eigen team, totdat hij de andere ploeg 'geholpen' heeft. Hierbij wordt géén enkele inspraak geduld.
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Artikel 6 Als speler, speelster maak je deel uit van een club
1. Als jeugdspeler ben je ook supporter van de 1° ploeg. Als je kan, woon je zo veel mogelijk wedstrijden
bij (de inkom voor jou is immers gratis). Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van de 1°
ploeg.
2. Vanaf de U14/Kadetten wordt tevens hulp verwacht bij enkele andere activiteiten van de club:
tornooi, eetdag,..

Artikel 7 Speelgelegenheid
1.Wie regelmatig traint, moet spelen . Speelgelegenheid zal afhangen van aanwezigheid en inzet op de
training. Enkel studies en medisch zal een verrechtvaardigde afwezigheid zijn.
Bij de samenstelling van zijn selectie zal de trainer rekening houden met bovenstaande criteria.
2. Bij een selectie zal iedere geselecteerde speler tot en met de U17 (minstens) een halve wedstrijd
spelen.
3.Betere spelers (het „geraamte‟ van de ploeg) zullen meer mogen spelen , indien hij de verwachtingen
invult.
4. Indien er spelers NIET geselecteerd kunnen worden ( wegens te groot aantal) zal er maximaal een
oplossing gezocht worden tussen de verschillende ploegen en niveau’s, om iedereen te laten voetballen.
Doel = maximaal aantal spelers laten voetballen per WE.
UITZONDERINGEN:!!!!!!
A. Indien een speler een erg grote achterstand (na blessure, ...) of een slechte mentaliteit heeft t.o.v. zijn
ploeggenoten en het NIET naleven van de gemaakte afspraken, kan de desbetreffende jeugdtrainer deze
speler opstellen naar eigen goeddunken. Dit kan bij bepaalde wedstrijden tot (veel) minder speeltijd
leiden. Dit in overleg met de JC/HJO.
B. Vanaf de U19 hangt de individuele speeltijd tijdens de wedstrijd af van de wedstrijdomstandigheden.
Dit kan betekenen dat de speeltijd voor sommige spelers, tijdens bepaalde matchen, zeer miniem kan
zijn. Dit alles wordt enkel én alleen bepaald door de desbetreffende jeugdtrainer.
Hierbij dulden wij géén enkele inspraak, noch overleg!!
Van de jeugdtrainer van deze ploeg verwachten we wel pedagogisch inzicht om minieme speeltijd, waar
het kan, te compenseren!!
De jeugdtrainer zal dit steeds doen in onderling overleg met zijn JC/HJO.
Studies primeren. Trainingen overslaan omwille van studies, tijdens de examenperiode, kan niet tot
sancties leiden. Dan zal ook het trainingsschema worden aangepast.

Artikel 8
Elek speler ( vanaf U14/ kadetten t/m U19) zal uitgenodigd worden om enkele wedstrijden bij OB
( U9/10/11/12) komen fluiten !!
Dit zal min 1 week op voorhand ( via de trainer) worden medegedeeld !!
Wij verwachtten van elke speler hier zijn spontane medewerking aan !!
Niet opdagen kan leiden tot een sportieve sanctie !!
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Artikel 9 Verwachtingen t.o.v. de ouders
Uit recent onderzoek, onder ruim 800 ouders met sportende kinderen, blijkt dat meer dan negen op de
tien ouders (91%) zich in meer of mindere mate ergeren aan het gedrag van andere ouders langs de
zijlijn. Het gaat hierbij om het opjutten van kinderen, vloeken en schelden, het wijzen van de
scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het adviseren van de trainers en begeleiders, …
Cijfers die inderdaad niet liegen. Wanneer we ons zaterdag of zondagvoormiddag eventjes langs de lijn
zetten, dan hoort u het al snel. Jonge kinderen krijgen van alles naar hun hoofd geslingerd : “zet druk
naar voren”, “schieten”, “weg”, “passen”, “jullie slapen”, …
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat kinderen allemaal moeten slikken. Het lijkt vrij onschuldig,
maar dat is het eigenlijk niet. Zwijgen we nog van wat ouders langs de lijn naar het hoofd van de
scheidsrechter slingeren. Veel ouders zijn er zich niet van bewust dat zij een voorbeeldfunctie te
vervullen hebben voor hun kinderen en deze op dergelijke manier alles behalve invullen.
Door de lichamelijkheid van de sport lopen bij de spelers de emoties vaak hoog op. Voeg daaraan toe
dat er in de sport soms andere regels en gewoonten gelden dan in de samenleving, dan gebeurt het
soms dat spelers zich schuldig maken aan onsportief
gedrag, agressiviteit of intimidatie. Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om niet in die val te
trappen. En ook de vereniging heeft daarin haar verantwoordelijkheid.
Zo kun je als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker en
vanzelfsprekender wordt om aan (persoonlijk) sportief gedrag te werken, en onsportief gedrag pogen
in te tomen door bestraffende maatregelen.
De jeugdwerking van KESK Leopoldsburg wil daarom met dit charter duidelijk stellen dat wij als
vereniging het begrip “fair-play” hoog in het vaandel dragen. Daarom lijsten we een aantal
sportieve afspraken op, die steeds nageleefd dienen te worden. Bij niet naleving ervan, kunnen
sancties opgelegd worden door het jeugdbestuur.
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We verwachten van elke supporter :
1. Ouders moeten aanmoedigen, NIET COACHEN (...wie wilt coachen...moet zich aanmelden als
jeugdtrainer...).
2. Probeer de spelers te steunen door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.
3. Moedig alle spelers aan, niet alleen de „goede'.
4. Geef géén negatieve kritiek langs de lijn. Indien er problemen zijn, richt u persoonlijk naar de
desbetreffende jeugdtrainer of naar de JC. Maak desnoods een afspraak voor een gesprek onder 4 ogen.
5. Geef ook géén richtlijnen hoe je zoon of anderen moeten spelen. Als ouder weet je niet welke
opdrachten je zoon heeft meegekregen. Je zorgt dan zelf voor een conflictsituatie met de trainer, waar je
zoon de dupe van kan worden.
6. Zorg ervoor dat uw kind tijdig op de training/wedstrijd is.
7. Zorg, indien mogelijk, voor vervoer op verplaatsing. Wees bereid andere spelers mee te nemen in uw
auto, indien er op verplaatsing wordt gespeeld. Wanneer men spelers mee vervoert in de auto, rekenen
we er ten zeerste op dat de bestuurder géén alcohol drinkt!!
8. Zorg ervoor dat uw kind waardevolle voorwerpen thuis laat. Of minstens afgeeft in de kantine.
9. Geef uw kind de kans om ook thuis verder te oefenen. Stimuleer uw kind daarin.
10. Wanneer de trainingen of wedstrijden niet doorgaan, wegens de weersomstandigheden: dan kan je
dit te weten komen via onze website. Bij twijfel : raadpleeg steeds de jeugdwebsite !!! of contacteer de
trainer !!!
11. Vraag géén voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport.
12. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van alle trainingen
13. Leer uw kind zich AFMELDEN bij de trainer, indien het niet kan trainen.
14. Gelieve a.u.b. de kledij van uw kind te merken (desnoods met pen of stift). Iedere speler in de
kleedkamer draagt dezelfde uitrusting, dezelfde coachjas, dezelfde voetbaltas, dezelfde training,....
Indien er toch iets verloren gaat: de verloren voorwerpen worden in het ballenhok geplaatst.
15. Onze club verwacht positieve medewerking en steun door jullie aanwezigheid op of deelname aan
activiteiten (wedstrijden, eetfestijnen, acties,...) door de club georganiseerd. Denk niet steeds, dit gaat
weer al naar de 1° ploeg, dus ik steun deze activiteiten niet, want een goede jeugdwerking kost
handenvol geld én lidgelden alléén volstaan bijlange niet om alles qua jeugdwerking te bekostigen.
16.Bij KESK Leopoldsburg staat fairplay zowel bij het sporten als bij het supporteren op de hoogste
plaats!!!!
17. Eveneens zal het dit jeugdreglement aan alle ouders worden bezorgd ( digitaal ) en zij zullen
hiervoor tekenen . Spelers vanaf U14 doen dit zelf.
18. Gelieve dit HH reglement te overlopen met Uw voetballer !
19. Voor de ouders hanteren wij de 24 Hr regel d.w.z. dat ouders de trainer niet zullen aanspreken
ivm hun zoon/dochter na een afgelopen wedstrijd, training, .. . Een gesprek zal minstens 24 hr na
afloop van de wedstrijd / training plaatsvinden EN aangevraagd worden !!!
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Artikel 10

Sportongevallen

Ongevallenprocedure
Laat steeds een formulier „Aangifte ongeval' invullen door de dokter of in het ziekenhuis. Deze
formulieren zijn steeds ter beschikking in het jeugdsecretariaat, bij een ongeval tijdens een training. Bij
een wedstrijd heeft iedere ploegafgevaardigde dit formulier bij of kan het verkregen worden bij de
thuisploeg.
Dit document moet , volledig ingevuld + klever ziekenfond, binnen de 10 werkdagen binnengebracht
worden bij een bestuurslid.
Bij een kwetsuur dient de speler de opgelegde procedure van de club verplicht te volgen , dit vanaf U14.
- De sportverzorger , op dinsdag /donderdag vaanf 1900Hr , is voor al de jeugdspelers ter beschikking
Vanaf U14 kan een speler enkel terug beginnen te trainen mits toestemming van de sportverzorger
- Er zal pas terug meegevoetbald worden na minstens 2 trainingen met de ploeg !!

Artikel 11

Communicatie

Infoavonden
- Tijdens het seizoen worden er soms info avonden (al dan niet per categorie) gehouden. Deze worden
ruim op tijd aangekondigd. Tijdens zo' n avond is er veel nuttige info te verkrijgen én vaak kan het
bijwonen van zulke infosessies latere problemen of misverstanden voorkomen. Dus stellen wij jullie
aanwezigheid zeer op prijs.
- Individuele functioneringsgesprek (vanaf U8P )
1xper jaar : voor gewestelijke/Provinciale spelers zal dit in het Kerstverlof zijn.
Website
Regelmatig te raadplegen. Hier verschijnen de laatste mededelingen en al de documenten die U nodig
hebt.( ongevallenformulier, terugbetaling ziekenfonds, revalidatiefiche,…)

www.kesk-leopoldsburg.be
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Bijlage
De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet
in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige
tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag, kan het jeugdbestuur op advies
van de trainer hiervoor een sanctie uitspreken.
In 't kort ...

De 10 “gouden” regels binnen onze jeugdopleiding
1. Sportiviteit en fairplay dragen wij hoog in het vaandel.
2. Wij hebben respect voor de tegenstander en scheidsrechter.
3. Als clublid zijn we in alle omstandigheden een voorbeeld voor anderen.
4. Drugs, alcohol en wapens zijn uit den boze.
5. Onze ouders gedragen zich als voorbeeldige supporters, steunen onze ploeg door dik en dun,
maar laten het coachen aan de trainer over.
6. We accepteren het gezag van de scheidsrechter en geven hem en de tegenstrever na de wedstrijd
een hand.
7. Wij accepteren de leiding van onze ploeg door de trainer en afgevaardigde en de leiding over de
jeugdwerking door het jeugdbestuur.
8. We hebben overal respect voor de aangeboden materialen, de lokalen en hun omgeving.
9. We praten mét elkaar en niet over elkaar en tonen positieve omgangsvormen.
10. Stiptheid, openheid en eerlijkheid zijn ons handelsmerk
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Wijzigingen aan dit HH reglement tijdens het seizoen kunnen enkel in samenspraak tussen JC en
JB. !!
Opm
Elke speler en ouder ( vanaf U14 ) zal teken voor ontvangst en goedkeuring van het HH reglement
Voor spelers jonger dan U14 zal dit gebeuren door de ouders
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