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2.1. Missie Jeugd Opleiding 
 

 De bedoeling van FC Lebbeke is een attractieve voetbalopleiding aan te bieden.  
 
 Dit zowel competitief als recreatief, zowel IP-provinciaal als regionaal. Sociaal en familiaal!  
 
  De speler staat centraal!  
  

De nadruk ligt op plezier, maar we willen ook op lange termijn nog meer doorstroming naar 
het eerste elftal.   

 
 We willen dit doen door:  

- het leerplan van de KBVB te volgen  
- iedere geselecteerde speler minstens 50 procent van een wedstrijd te laten spelen  
- de spelers individueel beter te maken (1 tg 1 als basis van het voetbalspel)  
- de spelers op verschillende posities te zetten  
- de spelers niet alleen sportief, maar ook mentaal sterker te maken  
- spelers waarden en normen bij te leren  
- ervoor te zorgen dat ieder lid zich gerespecteerd voelt bij onze club, ongeacht de  

huidskleur, het talent of de mogelijkheden  
- vooral gediplomeerde trainers aan te trekken en zij die nog niet gediplomeerd zijn 

te  motiveren om aan scholing te doen . 
Om dit te bewerkstelligen organiseerde de club  achtereenvolgend de cursus 
instructeur C & B , en UEFA B 

- de trainers zelf bij te scholen door interne evaluaties en door het geven van 
demotrainingen door de jeugdcoördinatoren, die gegeven worden de laatste vrijdag 
van de maand , op het thema van de volgende maand. Bespreking met trainers per 
formatie , volgt op deze training 

- trainingen op maat van de kinderen aan te bieden  
- enkel positief te coachen  
- stages te organiseren  
- technische & looptechniek bijscholing te organiseren door de aanstelling van 

techniektrainer(s) 
- talentbegeleiding te organiseren  
- beleving en teamspirit te kweken door spel- en wedstrijdvormen  
- de spelers clubliefde bij te brengen zodat ze langdurig aangesloten blijven  
- de rol van derde opvoedingsmilieu optimaal te vervullen door het voeren van open  

communicatie met de ouders & spelers 
- regelmatig met scholen en met de gemeente samen te werken. In seizoen 2021-

2022, hebben we in samenwerking met de scholen van groot Lebbeke en de 
sportdienst van onze gemeente, een interscholen competitie opgezet  

 


