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Koninklijke Voetbalclub Haacht
Samen bouwen aan een club

MISSIE SENIORS

MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN



SPORTIEVE

VISIE SENIORS

Spelen met eigen jeugd

✓ Trachten zo hoog mogelijk te spelen (ambitie)

✓ Zorgt voor contact met de supporters

Een sportieve cel zal de seniorploegen opvolgen
✓ Spelsystemen oplijnen.
✓ Doorstroming spelers.

B-ploeg is een belangrijke schakel in 

de seniorswerking

Overige spelers moeten de kans krijgen om bij de 

club te blijven voetballen en te groeien.



SPORTIEVE

VISIE SENIORS

a. Speelstijl : huisstijl / cultuur

De speelstijl wordt gekenmerkt door (zoveel mogelijk) 

voetbal over de grond en zorgvuldige opbouw van 

achteruit. 

Bij balverlies valt de ploeg terug in blok om bij 

balverovering volledig uit te zwermen en het veld breed 

te maken. 

De kwaliteit van de balcirculatie is primordiaal, maar er 
wordt uiteraard wat meer realisme aan de dag gelegd in 

verband met het voorzien van mogelijk balverlies 

(restverdediging, onderlinge dekking, etc…).

Een gezonde matchmentaliteit kenmerkt ook de speelstijl 
van onze KVC Haacht ploeg.



SPORTIEVE

VISIE SENIORS

b. Spelconcept : speelwijze

In aanvallend opzicht wordt het 4-3-3 systeem gebruikt 

met opengaande en inschuivende flankverdedigers, 

centrale verdedigers die steun verlenen aan het 

middenveld indien mogelijk, flankspitsen die het veld 

breed maken om ruimte te maken voor zichzelf en de 

opkomende middenvelders.

Bij balverlies wordt teruggevallen in een 4-5-1 opstelling 
waarbij de flankspitsen naar binnen knijpen om aldus 

een 5-mansblok te maken in het middenveld. Alle 

andere posities worden recht achteruit ingevuld, met 

als basis het zonevoetbal, zowel verdedigers als 

centrale middenvelders geven elkaar onderlinge 

dekking.



Koninklijke Voetbalclub

Haacht
Samen bouwen aan een club

MISSIE JEUGD

ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE 

JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE 

MINDERE TALENTEN IN EEN FAMILIALE SFEER



SPORTIEVE

VISIE JEUGD

✓ Elke speler heeft het recht op een goede 

jeugdopleiding

✓ Naast de opleiding hechten we ook veel 

belang aan een familiale sfeer

✓ De jeugdwerking vormt de basis voor de 

seniorploegen

✓ De kwaliteit van de jeugdopleiding vormt 

een blijvende bezorgdheid

Hoe kunnen we de kwaliteit verhogen?



SPORTIEVE

VISIE JEUGD

Meer spelers maken het mogelijk om ze meer 

op niveau te laten spelen

Aantal spelers verhogen door meer promotie.

✓ Flyers verspreiden in en samenwerken met 

scholen

✓ Website – sociale media

Activiteiten organiseren:

✓ Zomerstage Jong en sociaal Lierse

✓ Initiatietraining

Een goede jeugdwerking trekt nieuwe spelers 

aan:

✓ Wanneer we kwaliteit bieden zullen er 

minder spelers vertrekken

✓ Concurreren met clubs uit de regio



SPORTIEVE

VISIE JEUGD

Spelers moeten op eigen niveau kunnen spelen.

Minder begaafde spelers die in een sterke ploeg spelen 
zullen ze zich ongelukkig voelen omdat:

✓ ze te weinig aangespeeld worden

✓ ze onder druk gezet worden door de anderen

✓ gebrek aan zelfvertrouwen krijgen

Resultaat: Ze stoppen met voetballen !

Betere spelers die in een zwakkere ploeg spelen zullen ze 

zich ongelukkig voelen omdat:
✓ ze beperkt worden in hun groeimogelijkheden

✓ ze individualistischer gaan spelen

✓ ze gaan meer opdrachten uitvoeren dan nodig

Resultaat: ze gaan op zoek naar een andere ploeg !

Bepalen van het spelniveau:
✓ Ze trainen (in het mate van het mogelijke) per 

leeftijdscategorie samen

✓ Iedereen kent iedereen (ook de trainers)
✓ Meer doorstroommogelijkheden



SPORTIEVE

VISIE JEUGD

De allerkleinsten meer dan alleen voetbal 

aanbieden

Fun is het belangrijkste bij elke training en/of 

wedstrijdvorm

4- tot 6-jarigen hebben nood aan motorische 

basisvaardigheden

Alleen voetbal aanbieden is te beperkt

✓ Promoten van Multimove

✓ Aanmoedigen om een tweede sport te doen

Wedstrijdvorm 2 tegen 2 bij U6 - 3 tegen 3 bij U7



SPORTIEVE

VISIE JEUGD

De kwaliteit van de trainers verbeteren.

Door cursussen of bijscholingen te volgen:

✓ de club zal trainers stimuleren om een cursus 

te volgen

✓ trainers, die onvoldoende tijd hebben om een 

cursus te volgen, wil de club de mogelijkheid 

bieden om bijscholingen te volgen

Jeugdcoördinatoren zullen de trainers opvolgen 

en bijsturen indien nodig

Jongere trainers zullen met ervaren trainers 

gekoppeld worden.



SPORTIEVE

VISIE JEUGD

Investeren in trainingsfaciliteiten.

Accommodatie onderhouden en verbeteren.

✓ Tijd en geld investeren om de terreinen 

bespeelbaar te houden

✓ Het kunstgrasveld van de gemeente is een 

grote meerwaarde

✓ De nieuwe kantine op Hoogveld is een 

belangrijke ondersteuning voor de 

clubwerking

Aankoop van het nodige trainingsmateriaal



SPORTIEVE

VISIE JEUGD

Double Pass

De belangrijkste drijfveren voor de club om deel 

te nemen aan een 3-jaarlijkse audit zijn:

✓ Het behalen van 2 sterren, om zo op het 

provinciale niveau met de jeugd te kunnen 

spelen

✓ De pijnpunten blootleggen van de club

✓ De structuur van de club verbeteren

✓ Nieuwe ideeën opdoen

Uiteindelijke doelstelling:

de jeugdopleiding verbeteren
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STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

JEUGDOPLEIDING

De pedagogische doelen van de jeugdopleiding zijn:

✓ Kansen bieden aan jongeren om te bewegen.

✓ Zorgen voor een goede begeleiding van spelers.

✓ Aan een familiale sfeer werken zodat spelers zich goed voelen in 

de club.

✓ Samen met vrienden spelen, maar ook nieuwe vrienden maken.

✓ Via het voetbalspel het nodige respect leren opbrengen voor:
➢de teamgenoten

➢de trainers
➢de scheidsrechters

➢het materiaal

➢…

✓ Het is voor de jongeren niet altijd even gemakkelijk om te 

weerstaan of tegemoet te komen aan de uitdagingen van de 

huidige maatschappij. De club wil hen hierbij helpen, binnen 

onze mogelijkheden, door hen een structuur aan te bieden.



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

JEUGDOPLEIDING

De sportieve doelen van de jeugdopleiding zijn:

✓ Zorgen voor een goede opleiding van spelers.

✓ De betere spelers beter maken zodat ze verder 

kunnen doorgroeien, zonder aandacht te verliezen 

voor de minder getalenteerde spelers.

✓ Spelers klaarmaken om het eerste elftal te 

versterken.

Enkele objectieven die de club zich stelt:

✓ Het aantal jeugdspelers laten groeien, zodat we ze 

meer volgens niveau kunnen laten spelen (zie visie 

van de club).

✓ Het objectief blijft om getalenteerde spelers te laten 

doorstromen naar het eerste elftal.



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

JEUGDOPLEIDING

Provinciaal niveau verbeteren

Stilstaan is achteruit gaan.

In een steeds veranderend voetballandschap zal het 

belangrijk zijn om als club stappen vooruit te zetten. De 

club moet dan ook inspanningen leveren om de stap 

naar het interprovinciale voetbal te zetten.

Dit kan enkel gerealiseerd worden door:

✓ zelf kwaliteit te bieden

✓ beter te scouten

✓ sportieve structuur te verbeteren

✓ het budget te verhogen
✓ trainers opleidingen ondersteunen

Enkele objectieven die de club zich stelt:

Van zodra het kan een audit laten uitvoeren om 3 
sterren te behalen.



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

JEUGDOPLEIDING

Strategie inzake de omvang/afbakening van de 

jeugdopleiding: 

AANTAL PLOEGEN
Om de jeugd op provinciaal niveau te laten spelen 

hebben we voldoende spelers nodig. Dit is niet alleen 

nodig om voldoende ploegen in stelling te kunnen 

brengen, maar de kans is ook groter dat er meer 

kwaliteit aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat we 

voldoende instroom krijgen bij U6 en U7.

Vanaf U8 wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

het provinciale en het regionale niveau. Het is dan 

noodzakelijk om altijd ook een regionale ploeg in 

stelling te brengen. Zo kunnen spelers ingedeeld 

worden, zodat ze op hun niveau kunnen spelen.

Dit zijn het aantal ploegen die op zijn minst nodig zijn:

✓ U8 en U9 3 ploegen

✓ U10 tem U17 2 ploegen



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

JEUGDOPLEIDING

Strategie inzake de omvang/afbakening van de 

jeugdopleiding:

NIVEAU VAN DE PLOEGEN

De samenstelling van de provinciale ploegen worden 

nooit definitief vastgelegd, vermits er altijd regionale 

spelertjes zijn die aanleunen aan het provinciale 

niveau en omgekeerd.

Bij de bovenbouw wordt er echter wel met een 

“vaste” kern gewerkt, maar ook hier worden er 

regelmatige evaluaties ingepland, waardoor er toch 

nog verschuivingen kunnen plaatsvinden.

Het is wel zo dat we elke leeftijdsgroep samen laten 

trainen. Hierdoor kennen niet alleen de spelers elkaar, 

maar ook zijn er zo voldoende contacten met de 

trainers.



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

JEUGDOPLEIDING

Functie/rol van de jeugdopleiding in de omgeving.
Kinderen en jongeren van de gemeente niet alleen 

kansen geven om te voetballen met hun vriendjes, maar 

ook hun talenten ontwikkelen dat ze kunnen 

doorgroeien volgens hun mogelijkheden.

Meewerken aan enkele activiteiten van de gemeente

In samenspraak met andere sportclubs gezamenlijke 

projecten voorstellen bij de gemeente

✓ Door samen te zitten met de volleybal-, basketbal- en 

handbalclub wordt er nu door de gemeente 

multimove georganiseerd.

✓ Met de volley- en handbalclub hebben we voor 

voldoende draagkracht bij de gemeente gezorgd 

zodat er nu een beachterrein aangelegd is. Dit is 

voor verschillende sporten geschikt. Hierdoor worden 

de omstandigheden om te sporten in het 

algemeen verbeterd.



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

JEUGDOPLEIDING

Functie/rol van de jeugdopleiding in de 

omgeving.

Enkele objectieven die de club zich stelt:
✓ zorgen voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking

✓ verder meewerken aan het sportbeleid in de 

Haacht



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

SENIORSWERKING

Sportieve strategie Postformatie

Op regelmatige basis zitten de trainers van de 

Reserven, U21, A- en de B-ploeg samen om de 

spelers te bespreken. 

Dit gebeurt o.l.v. Eric Festraets (TVJO en trainer B-

ploeg). Ook de coördinator postformatie is hierbij 

aanwezig. Hierdoor wordt de doorstroming goed 

opgevolgd en ook mogelijk gemaakt.

Tevens is de voorzitter, de GC en de AVJO 

aanwezig, zodat zij op de hoogte blijven van wat 

er gebeurt.



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

SENIORSWERKING

Sportieve strategie Postformatie
B-ploeg:

De B-ploeg heeft als taak om getalenteerde spelers klaar te stomen voor 

het eerste elftal. Jonge spelers moeten vooral fysiek sterker gemaakt 

worden en de nodige ervaring opdoen.

U21 Provinciaal:

Een aantal spelers trainen al mee met de B-ploeg. Hierdoor krijgen ze de 

kans om zich te meten met de kernspelers van de B-ploeg. Door op een 

hoger niveau mee te trainen maken ze ook meer progressie. Hun 

speelgelegenheid krijgen ze vooral in de provinciale ploeg. De betere 

spelers krijgen ten gepaste tijde de kans om zich te bewijzen in de B-ploeg.

U21 Regionaal:

Deze ploeg heeft 2 functies:

✓ Spelers die minder talent hebben toch speelkansen geven en ze op hun 

niveau laten spelen.

✓ Spelers die uit de provinciale ploeg vallen, krijgen hier hun 

speelminuten. Zo bieden ze ook een vorm van ondersteuning bij de 

gewestelijke ploeg. Een betere U17-speler kan ook al doorgeschoven 

worden naar een U21-ploeg.

Reserven:

Spelers die ouder zijn dan 20 jaar, en niet voldoen aan de eisen van de A-

of B-ploeg krijgen hier speelgelegenheid. Zij kunnen wel aangevuld 

worden door spelers die uit de selectie vallen van de A- en B-ploeg.



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

SENIORSWERKING

Sportieve strategie Postformatie

A-ploeg

B-ploegReserven
U21 

Provinciaal

U21 
Regionaal

U17 

Provinciaal



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

CLUBWERKING

Financiële ondersteuning

Een goed sportief beleid heeft nood aan 

voldoende financiële middelen.

Dit kan enkel gerealiseerd worden door:

✓ voldoende sponsors aan te trekken

✓ het organiseren van verschillende activiteiten

✓ een goed gebruik van ICT (promoten 

activiteiten, goede communicatie,...)

Enkele objectieven die de club zich stelt:

✓ aantrekken van nieuwe mensen om deze 

werking te verbeteren

✓ de structuur van de club verbeteren

✓ de financiële middelen verhogen met 50 

procent



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

CLUBWERKING

Creëren van een familiale sfeer

Een familiale sfeer moet er voor zorgen dat iedereen 

zich kan thuisvoelen in de club.
Dit kan alleen gerealiseerd worden door verschillende 

activiteiten aan te bieden:

✓ voetbalkamp voor de jeugdspelers (teambuilding)

✓ initiatieven per leeftijdsgroepen waar spelers en 

ouders bij betrokken worden

✓ wanneer de spelers gelukkig zijn, zullen ook de 

ouders tevreden zijn

✓ zorgen voor clubkledij

Enkele objectieven die de club zich stelt:
✓ meer ouders van de verschillende leeftijdsgroepen 

betrekken bij de verschillende organisaties

✓ de kloof tussen het bestuur en jeugdwerking 

verkleinen



STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN:

CLUBWERKING

Accommodatie optimaliseren

Als club zitten we nu op 3 locaties:

✓ Den Dijk (gemeente)

✓ Beverdijk

✓ Hoogveld

Dit vraagt heel wat investeringen en werk om dit 

onderhouden.

Tevens bemoeilijk dit de clubliefde zowel bij spelers 

als bij ouders

Enkele objectieven die de club zich stelt:

✓ aantrekken van nieuwe mensen om de velden te 

onderhouden

✓ een extra veld aanleggen op Hoogveld

✓ trachten om Beverdijk af te stoten

Een kunstgrasveld op Hoogveld zou de beste 

oplossing zijn


