
Het  jeugdvoetbalbeleidsplan KSV Melsen is ontstaan uit een groeiende behoefte om 

structuur te geven aan het jeugdvoetbal bij de voetbalvereniging KSV Melsen. Er is voor 

een eenvoudige en pragmatische werkwijze gekozen, waarbij de aanzet is gemaakt door 

een aantal personen uit de jeugdwerking en gaandeweg het aantal betrokkenen steeds 

meer is uitgebreid. 

 

Als blauwdruk werden een aantal jeugdbeleidsplannen van voetbalverenigingen 

aangesloten bij de K.B.V.B. als de K.N.V.B als leidraad gebruikt, maar niet gekopieerd. 

Het is daardoor een uniek document geworden dat op maat gemaakt is voor onze 

vereniging. Belangrijke uitgangspunten hiervoor zijn geweest dat het plan 

handig en vooral uitvoerbaar moet zijn. Het is dan ook beknopt en 

overzichtelijk gehouden. 

 

Het is een beleidsplan waarin het kader van het jeugdbeleid bij KSV Melsen wordt 

aangegeven. Daarnaast zullen aan dit jeugdvoetbalbeleidsplan een aantal bijlagen 

toegevoegd worden die specifieker op de uitvoering van het plan ingaan, deze bijlagen 

zijn o.a.: 

 Een sportief beleidsplan jeugdwerking KSV Melsen welke zich richt op de 

technische inhoud van de voetbalopleiding en – trainingen. 

 Clubreglement voor jeugdspelers, ouders, jeugdbegeleiders en trainers. 

 Een jaarplan dat elk seizoen opnieuw wordt vastgesteld met doelstellingen die in 

dat seizoen gerealiseerd moeten worden en de middelen die daarvoor nodig zijn. 

 Een blessurepreventie beleidsplan. 

 

De essentie van dit jeugdvoetbalbeleidsplan is samen te vatten door de volgende 

steekwoorden : 

 

1. Fun = Al spelend leren 

De jeugdspelers, de jeugdbegeleiders en trainers beleven veel plezier aan het voetbalspel. 

Van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier. 

 

2. Formation = Procesgericht leren 

Wat moeten de jeugdspeler kunnen op het einde van zijn jeugdopleiding (U17-U19) 

Welke einddoelstellingen willen we bepalen op technisch, tactisch, fysiek en mentaal 

vlak ? 

 

3. Formation = Opvoeden  

De jeugdspelers, ouders, jeugdbegeleiders en trainers zijn op de hoogte zijn van de 

binnen KSV Melsen geldende gedragsregels, accepteren deze en leven ze na. 

 

 

4. Binding met KSV Melsen 

De binding van de jeugdspelers met de voetbalvereniging KSV Melsen staat centraal. 

 

 

 



5. Spelniveau 

Een structurele niveauverbetering van de totale jeugdwerking tot stand brengen. 

Hierdoor moet de afstand (het niveauverschil) tussen het A-elftal en B- elftal & U19 

worden verkleind. 

 

Het  jeugdvoetbalbeleidsplan KSV Melsen bevat in totaal 30 blz en wordt niet in op de 

site geplaatst. Personen binnen de vereniging die interesse hebben naar de inhoud ervan 

kunnen contact nemen met Philippe De Cooman. 

(0475/61.27.35 – philippe.decooman1@telenet.be) 
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