VISIE JEUGDWERKING
Sporting Club Zonnebeke
De jeugdvoetballer staat binnen de SCZ jeugdwerking steeds centraal. Trainingen en
wedstrijden zijn er niet voor de trainer of ouders maar voor de kinderen/speler! Er is naast
de voetbalopleiding steeds aandacht voor fun & plezier. Ook minder getalenteerde kinderen
zijn welkom in onze club, daarom bieden we zowel voetbal aan op provinciaal- als op
gewestelijk niveau. SC-Zonnebeke moet een plaats zijn waar kinderen graag naar toe komen,
waar ze zich thuis voelen,… en er op hun niveau kunnen voetbal (LEREN) SPELEN.
De rol van de jeugdopleiding bij SC-Zonnebeke is tweeërlei:
-

Enerzijds streven we de doorstroming na van jonge spelers richting ons eerste elftal. De
jeugdopleiding is de kweekvijver van SC-Zonnebeke. Een kwalitatief sterke jeugdopleiding
zorgt voor een betere doorstroming en voor meer mogelijkheden voor de club.

-

Anderzijds wil de club op een positieve manier deel uitmaken van de opvoeding van zijn
jeugdspelers en heeft het wat dat betreft een sociaal-maatschappelijke taak. Jongeren
discipline bijbrengen, hen leren in team werken en functioneren door elkaar te helpen en
te ondersteunen, hen leren sportief te zijn en respect te hebben voor alles en iedereen
zal jongeren helpen in hun ontwikkeling richting volwassenheid en zal hen helpen zich
goed staande te houden in onze veeleisende maatschappij.

De jeugdopleiding van SC-Zonnebeke zit volledig geïntegreerd binnen de club (zie
verankering jeugdcel en hoofdbestuur). De doelstellingen van de jeugdopleiding en de
club dienen dus ook gelijklopend te zijn. Het is onze visie dat alle spelers, jongens en
meisjes, vanaf de U6 tot de U17, de kans moeten krijgen, om zich volgens hun talenten
en mogelijkheden te ontwikkelen als voetballers bij onze club en dit op een aangename
en plezante manier. Binnen SC-Zonnebeke proberen we iedere speler individueel beter
te maken door een opleidingsplan aan te bieden waarbij iedere speler los van zijn
kwaliteiten, continu wordt uitgedaagd om te evolueren tot een completere voetballer.
Als club streven we ernaar om de ideale leeromgeving te creëren, waarbij de
jeugdspeler op maat wordt uitgedaagd, maar vooral het vertrouwen voelt dat nodig is
om zijn grenzen te verleggen.

Vanaf de U9 zullen de spelers via geplande evaluaties een beoordeling krijgen naar hun
kunnen. Hierover worden met de ouders goed gestructureerde afspraken gemaakt, om
geen misverstanden te creëren. Wij zijn als club van oordeel dat iemand die duidelijk
het niveau niet aan kan, beter van niveau verlaagd, teneinde het kind het plezier niet af
te nemen die het verdiend en hem/haar bij het voetbalspel kan blijven behouden.
Immers, de jeugdopleiders zijn er zich van bewust dat ze een belangrijke sociale rol te
vervullen hebben. De opleiding “voetbal” dient gecombineerd te worden met een
algemene vorming en opvoeding van de jongeren. Eerlijk zijn en correct durven
evalueren zijn daar een onderdeel van. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal iedereen
die met de jeugdopleiding te maken heeft, dan ook alle spelers begeleiden en vormen,
zodanig dat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier kunnen
beleven aan hun hobby en zich ook als mens positief kunnen ontwikkelen.

Om de trainingen op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau te brengen en om
iedereen op dezelfde golflengte te krijgen, worden de trainers tijdens het lopende
voetbalseizoen intern bijgeschoold (via demo-trainingen). Trainers worden voortdurend
gemotiveerd om verdere opleidingen te volgen, zij krijgen hiervoor ook de nodige
kostenbijdrage (inschrijvingsgelden). Voor de jeugdploegen streven we naar het
aantrekken van trainers die in het bezit zijn van een trainersdiploma of ervaring rijke
trainers. Het is de technische staf, bestaande uit de TVJO en de JC’s, die verantwoordelijk
zijn voor de aanwerving en de evaluatie van de jeugdtrainers. Mensen die willen
meewerken aan de opleiding, begeleiding en ontwikkeling van jeugdspelers
(afgevaardigden/bestuursleden) kunnen ook binnen de jeugdopleiding terecht. Hierbij
bieden wij deze mensen de mogelijkheid om actief in de club betrokken te zijn, dit
volgens de geldende normen en waarden van de club.

Net zoals bij andere

groeperingen of verenigingen, kunnen enkel duidelijke afspraken en regels er voor
zorgen dat er, enerzijds een vlotte werking is in de club en anderzijds, dat de
vooropgestelde doelstellingen van de club bereikt worden. Op het vlak van voetbal
stelt SC-Zonnebeke, dat er ten allen tijde en door al zijn leden, respect dient opgebracht
te worden voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor de medespelers.
Ongepast gedrag wordt niet getolereerd.

Algemeen bekeken probeert de club een bijdrage te leveren in de opvoeding van zijn
spelers en wordt onwelvoeglijk of discriminerend gedrag NIET aanvaard. Om onze
intenties kracht bij te zetten, hebben we de "PANATHLON VERKLARING" ondertekend.
Ons jeugd technisch-beleid plan is de leidraad om onze missie en visie te
verwezenlijken. Via deze leidraad is iedereen binnen de club op de hoogte van waar
we naartoe willen en hoe we het doen om ons doel te bereiken. Verder worden in dit
jeugdbeleidsplan ook nog afspraken gemaakt rond volgende zaken :


Zonevoetbal als opleidingsfilosofie binnen de ontwikkeling v/d jonge voetballer.



De vereiste kwalificaties van de jeugdtrainers en -begeleiders en daarmee
gepaard gaande, dat deze zich voortdurend bijscholen.



Principes inzake speelgelegenheid, selectiecriteria, wissels en reservebeurten.
(veldspelers en doelmannen)



Het organiseren van voetbalstages.



Trainingen en wedstrijden.

