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KSV ST Denderleeuw is een voetbalclub uit de denderstreek, met een rijke traditie in het
stallen van jeugdspelers op elk niveau- iedereen speelt en sport. Onze club wil deze
rol blijvend vertolken in een kader waarbij voetbalplezier , voetbalopleiding en
verdraagzaamheid hand in hand gaan. Het ontvangen, begeleiden en opleiden van
voetballers bij KSV ST Denderleeuw gebeurt met respect voor de typische” Liejese”
eigenheid, waarbij creativiteit en beleving centraal staan. De jeugdopleiding van KSV ST
Denderleeuw moet synoniem zijn voor attractief en gedurfd voetbal. Jeugdvoetbal als
individuele sport met een collectief karakter is hét uitgangspunt voor onze
jeugdopleiding en voor élk van onze jeugdtrainers. Onze jeugdopleiding heeft als ultieme
ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor ons eerste elftal, op ons niveau of op hoger
niveau, zonder het recreatief en sociaal aspect van de jeugdwerking uit het oog te
verliezen. Want van onze mindere voetbaltalenten willen we gedegen medewerkers
maken.
De peilers van de VISIE van KSV ST Denderleeuw
Een duidelijke visie geeft aan hoe in de toekomst een missie kan verwezenlijkt worden.
1. KSV STD wil zijn eigen unieke Liejese identiteit blijvend bewaren.
2. KSV STD heeft de ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen
eerste elftal in een eerste fase ene misschien op hoger niveau in een tweede
fase.. Wij willen erkend worden als een club met een kwalitatief hoogstaande
provinciale jeugdopleiding. Het wil zijn sportieve rol in de denderstreek
bestendigen:
a. Door het unieke standpunt in te nemen dat jeugdvoetbal een individuele
sport is met een collectief karakter.
b. Door het aanbieden van een gedegen opleiding: wij leiden spelers op via
componenten aangepast aan de leeftijd en aan de
ontwikkelingsmogelijkheden.
c. Door het ontdekken van talentrijke spelers: wij trekken pas een speler aan
als het type speler niet aanwezig is in de jeugdopleiding.
3. KSV STD wil zijn sociale rol in de regio bestendigen:
a. Door jeugdspelers (jongens en meisjes) tem 8vs8 vrij te laten
aansluiten bij de club. Vanaf 11vs11 dient een test te worden afgelegd.
b. Door het in de toekomst opzetten van samenwerkingsverbanden met
andere voetbalclubs met als bedoeling alle spelers maximaal plezier te
laten beleven aan het voetbal.
4. KSV STD wil een menselijke benadering in een veilige omkadering bieden:
a. Wij staan stil bij het feit dat we bij de jongste leeftijdsgroepen bezig zijn
met het opleiden van kinderen. Onze opleiding is dan ook uitermate
kindvriendelijk.
b. Wij bieden een stimulerende en ondersteunende rol bij de schoolopleiding
van de spelers. School gaat steeds voor op voetbal.
5. KSV STD wil een stempel zetten via zijn jeugdopleiding. Een speler die onze
jeugdopleiding heeft doorlopen, moet een “standaardmen” zijn op sportief
(technisch – spelintelligent) en extra-sportief (rood-wit hart) gebied.
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Kenmerkend voor onze VISIE:
1. Het aanbieden van een individueel leerproces aan elke speler.
o

Het individueel leerproces biedt respect voor de individuele kwaliteiten van
elke speler. Dit individueel leerproces wordt in team naar voor gebracht.
Het individueel leerproces en het teamgebeuren komen nu en dan haaks
op elkaar te staan. Het individueel leerproces krijgt bij ons steeds
voorrang. Elke speler wordt opgevolgd via een speler-volgsysteem in PSD.

o

Wij vragen respect (net zoals wij het eisen: zie kenmerk 2) voor elke
speler die het aandurft om te voetballen. Wij eisen voor onze spelers de
nodige “speelruimte”. Laat hen het voetbalspel ervaren binnen de grenzen
dat KSV STD voor hen uittekent. De grenzen van het volwassen voetbal
zijn de onze niet. Het is de bedoeling dat elke speler bij KSV STD zijn eigen
voetbalgrenzen leert te ontdekken. Bij sommigen liggen de grenzen op
gewestelijk niveau, bij anderen op provinciaal niveau.

o

We spelen niet in functie van de eerste ploeg. We leiden op in functie van
de eerste ploeg.

2. Het aanbieden van een opvoeding met respect als grootste pijler.
o

Wij leren onze spelers voor iedereen het nodige respect op te brengen,
onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven
het anti-geweld credo en het sociaal charter van de KBVB.

o

Wij leren spelers om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen,
maar durven verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven het FairPlay reglement van UEFA.

De specifieke accenten in onze jeugdopleiding
Fun: De ontwikkelingsfase onderbouw wil onze kinderen “spelend” opleiden
Fun (plezier!) is het sleutelwoord voor onze onderbouw. (2vs2 – 3vs3 – 5vs5 – 8vs8)
Formation: De Bovenbouw wil intelligente voetballers opleiden
Formation (vorming!): wij leren onze spelers voetballen in een wisselende veldbezetting,
steeds vanuit de filosofie van het zonevoetbal. (11vs11)
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