
 

 

 

 

 

FAIRPLAY, RESPECT & VOETBALPLEZIER 

Missie en visie van de jeugdopleiding 

De jeugdafdeling van SK Lochristi heeft als doel jeugdvoetbalspelers op te leiden, en 
dit in de breedste zin van het woord. SK Lochristi heeft ca. 300 jeugdvoetballers in 
volledige jeugdwerking van duiveltjes tot en met U21. Het doel van het jeugdbeleid is 
opleidingsgericht voetbal met het kind op de centrale plaats.  

 

Zo moeten zij zich als jonge spelers kunnen ontwikkelen in een kindvriendelijke 
omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier, om zo de kans te krijgen om 
door te stromen naar de eerste ploegen binnen onze club. Binnen de clubstructuur is 
de TVJO, in samenspraak met het jeugdbestuur, verantwoordelijk voor het sportieve 
beleid voor de jeugd. Deze jeugdwerking ligt als een draaiboek vast in het 
jeugdopleidingsplan. 

Naast deze ambitieuze doelstelling heeft onze voetbalclub ook een sociaal-
maatschappelijke functie op zich genomen, die erin bestaat een actieve recreatie te 
bezorgen aan de aangesloten leden. Iedereen -ongeacht zijn/haar niveau- is 
welkom op SK Lochristi. 

 
De jeugdopleiding, die een hoeksteen is van onze vereniging, zal dan ook alle spelers 
volgens hun talenten en mogelijkheden begeleiden en vormen, zodat zij het maximum 
uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven aan de beoefening van de 
voetbalsport en zich ook als mens positief ontwikkelen. De uitbouw van dit programma 
is gebaseerd op een visie die steunt op de evolutie van het moderne voetbal, volledig 
in overeenstemming met de (aangepaste) richtlijnen van Voetbal Vlaanderen. De 
nadruk ligt op een polyvalente opleiding waarbij we de basistechnieken tot in de 
details aanleren en verbeteren zonder de context van het spel en vooral het 
speelplezier uit het oog te verliezen.  
 

“Samen plezant sportief voetballen” 

Om onze missie te kunnen vervullen steunen wij  toch op 4 essentiële pijlers: 
opleiding, kindvriendelijkheid, fun en fairplay. 

 



1. Opleiding 

De sportieve krachtlijnen waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn: 

 vormen van (voetbal)intelligente spelers 
 vormen van voetballers met een  zekere persoonlijkheid 
 focus op individueel basistechniek, fysiek, tactiek en mentaal! 
 aanvallend voetbal wanneer het mogelijk is alsook verdedigend  

 
Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele 
ontplooiing en primeert het individu in zekere zin op het groepsbelang.   
Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de resultaten (winnen, verliezen, 
klassement), maar liefst aan de vorderingen die spelers individueel en collectief 
maken.   

2. Kindvriendelijkheid 

Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch 
verantwoorde benadering van de speler. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn 
op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun 
opvoeding.  Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde 
waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders alsook van de school.. 

3. Fun 

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen bij 
sportkring Lochristi en met plezier afzakken naar de club, en dit zowel voor 
trainingen, wedstrijden, de matchen van het eerste elftal als voor andere activiteiten. 
Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen 
vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit 
waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren. 

Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis 
voelen in de club.  Ouders dienen zich sowieso betrokken te voelen en moeten ook 
een vertrouwensgevoel krijgen en hebben tegenover de club.   

4. Fairplay 

Waarden en normen worden vertaald in een aantal fairplay-regels : 

 Respect voor de speler, opdat hij zich op een gezonde manier kan 
ontwikkelen tot een volwassen voetballer. 

 Respect voor de tegenstander, zodat de maatschappelijke waarden door onze 
spelers van jongs af worden aangeleerd. 

 Wederzijds respect tussen trainers, begeleiders en bestuursleden, want de 
ingesteldheid van de mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de 
ingesteldheid van de kinderen. 



 Respect voor de andere clubs, die weliswaar een andere cultuur en 
doelstellingen kunnen nastreven. 

 Respect van en voor de ouders en sympathisanten. Een positieve houding 
van de entourage kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van 
het kind. 

 

Grote uitdaging voor onze club is om, op basis van onze missie en visie : 
 

 een aantrekkingspool te zijn voor jeugdige talenten uit onze gemeente en 
omstreken.  

 deze talenten te laten opgaan in en doorstromen binnen de club 
 elk seizoen, meer dan 1 van deze talenten te laten doorstromen naar de 

eerste ploeg.  
 

 


