2. VISIE EN MISSIE
Jong KVK Tienen wil bekendstaan voor haar uitstekende jeugdopleiding met zowel een
sociaal als sportief oogmerk.
Het doel van de Jeugdopleiding van KVK Tienen is in de eerste plaats het opleiden van
goede voetballers. Naast technische, tactische, fysieke en mentale aspecten houdt dit ook
het volgende in :
- Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij eervol spelen belangrijker is dan winnen.
- Leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn.
- Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders.
- Leren verliezen en relativeren van zowel goede als ontchoochelende resultaten.
- Leren leven met discipline.
- Plezier hebben in wat je doet.
De jeugdwerking van KVK Tienen wil jongeren de kans geven om hun levensdroom na te
streven op een sportieve en recreatieve manier. Onze visie is toegespitst op zowel
solidariteit als samenwerking.
De jeugdwerking van KVK Tienen probeert de jongeren via voetbal dichter bij elkaar te
brengen en ervoor te zorgen dat ze hun identiteit op een positieve manier kunnen
ontwikkelen.

2.1. Externe doelstellingen:
-

-

Met goed voetbal de aantrekkingspool zijn voor de jeugd uit de regio.
De relaties met de clubs uit de onmiddellijke regio en de plaatselijke
onderwijsinstellingen optimaliseren.
Officiële samenwerkingsakkoorden afsluiten met clubs uit de regio en er buiten,
van lagere afdelingen en van hogere (reeds concreet in 2014 met Arsenal
Oplinter en STVV).
Samenwerken met de damesclub DVC Eva’s Tienen en hun jeugdwerking.
Nauw samenwerken met de sectie voetbal van de topsportscholen gelegen te
Leuven en IPES Waremme.
Het inrichten van jaarlijkse talentendagendagen en stages waarop iedere
jeugdspeler welkom is en aan de trainingen kan deelnemen.
Het organiseren van activiteiten in samenwerking met andere verenigingen en de
Stad Tienen.
Initiatiedagen organiseren in samenwerking met scholen uit de regio.

2.2. Interne doelstellingen:
Elk jaar één of twee jeugdspelers kunnen brengen tot in de A-kern,

alsook de B-kern ruim met jeugd kunnen bevolken.
Om deze doorstroming te verzekeren hebben we een Eliteploeg in het leven geroepen.
Deze bestaat uit de beloftevolle U16, U17 en U19 spelers.
Tevens zullen er op regelmatige basis spelers van de beloften met het A-elftal
meetrainen en spelers van de U19 met de beloften, alsook U17 spelers met de U19.
Een complete opleiding trachten te geven door:
-

Verbetering van individuele technische en tactische kwaliteiten met aangepaste
trainingen.
Verbetering van groeptactisch denken en handelen via trainingen en coaching in
wedstrijden en tornooien op een zo hoog mogelijk niveau.
Verbeteren van mentale vaardigheden en het fysisch vermogen.
Een verzorgde begeleiding van de spelers voor, tijdens en na trainingen,
wedstrijden en tornooien.

Onze Jeugdspelers trachten te motiveren sport en onderwijs op een correcte manier te
combineren. Bij eventuele problemen zullen wij niet nalaten ouders en school te
contacteren.
Tijdens alle trainingen en wedstrijden de naam en de kleuren van de club waardig
vertegenwoordigen door:
-

Een correcte houding tegenover scheidsrechters en grensrechters, alsook andere
bondsverantwoordelijken.
Een correcte houding tegenover afgevaardigden, medespelers, supporters en
ouders.

Omdat vrijwilligers de fundameneten en de bouwstenen van een sportclub zijn, willen
wij deze zo veel mogelijk bij het clubgebeuren betrekken door :
-

Het aanbieden van een kledijpakket van de club
Het aanbieden van een gratis abbonement voor de jeugdwedstrijden en
wedstrijden van het A-elftal.
Het organiseren van een jaarlijks etentje en barbecue.

Als basis van dit alles richten we ons op een sportieve en gezonde lifestyle.

Iedere jeugdtrainer geeft aan iedere geselecteerde jeugdspeler die op
het scheidsrechtersblad staat 50% speelgelegenheid (tot en met U17).

2.3. De 5 sterren van onze Jeugdopleiding

De Opleiding :
De speler en de opleiding van de speler is belangrijk, niet het team
of de stand in de rangschikking.

De voetbalstijl :
Zonevoetbal in een 1-4-3-3 systeem waarbij de nadruk op de
korte opbouw van achteruit wordt gelegd; met verzorgd
combinatievoetbal zorgen voor doelgevaar.

Creativiteit en enthousiasme :
Spelers dienen voor zichzelf op te komen en creativiteit dient
gestimuleerd te worden.

Respect :
Beleefdheid en onderling respect staan centraal in onze
Jeugdopleiding.

Gezonde lifestyle

