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• KFC Turnhout laat jonge talenten doorgroeien binnen de eigen jeugdopleiding; het is de rode draad doorheen onze 

jeugdopleiding. Het moet de identiteit van onze voetbalvereniging worden.  

• De jeugdopleiding van KFC Turnhout garandeert dat de periode die spelers op de club doorbrengen verrijkend en 

zinvol is geweest door onze duidelijke visie, missie en lange termijnvisie. 

De trainingsstaf garandeert een optimale begeleiding van de spelers. Iedere trainer werkt in functie van een 

uitgestippeld jeugdplan, dat ingedeeld is in verschillende opleidingsfasen (OF1,OF2,OF3,OF4,PF). 

• De ontwikkeling tijdens de jeugdopleiding is een lang proces van vallen en opstaan. Bij ALLE jeugdspelers moet er 

spelplezier, engagement, beleving zijn. Het resultaat is GEEN doel, het is een manier om te evalueren hoe ver we 

staan en welke nieuwe uitdagingen we moeten zoeken. 

Vanaf de U15 gaat de opleiding al een beetje in functie van het postformatie plan waar we willen 

doorontwikkelingen om een goede doorstroming te voorzien van onze talenten. 

• Een speler die niet over uitstekende voetbaltalenten beschikt zal bij KFC Turnhout evenzeer de kans krijgen om door 

te groeien. We willen binnen onze Gewestelijke jeugdopleiding ook investeren. 

• De jeugdopleiding is de rode draad in onze clubwerking met meer dan 400 leden. Elk jaar wordt deze opleiding 

geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe trends door ervaren en gediplomeerde coördinatoren. 

Turnhout hoofdstad van de Kempen, iedereen tracht te presteren maar moeten we ons niet amuseren? 

• De jeugdopleiding draagt Fairplay hoog in het vaandel. Onze club ondertekende de Panathlon verklaring m.b.t de 

rechten van het kind. 

• De spelers worden opgevolgd via het spelervolgsysteem ‘Soccer online’. 

• De spelers kunnen een beroep doen op de medische staf die spelers testen/screenen en evalueren.  

 

WHY KFC TURNHOUT?                          Rode draad door onze jeugdopleiding… 

DOORSTROMING TRADITIE PLEZIERBELEVING 

INDIVIDUELE ONTWIKKELING UITDAGINGEN NORMEN EN WAARDEN (CHARTER) 

AMBITIE MEDISCHE SCREENING (LT) INVESTERING  

OPLEIDINGSPLAN (DOEL) ACCOMODATIE TEAMWORK 

COMMUNICATIE KIND STAAT CENTRAAL KWALITEIT 

 

“Competitie is geen doel op zich, maar een middel om een speler te evalueren en te verbeteren” 

“De genen zijn zeker van tel, maar de passie, de begeleiding en de manier van werken zijn nog veel    

doorslaggevender”. 

“De jeugdtrainer staat vaak op de onderste tree van de lader, terwijl het eigenlijk de bovenste tree zou moeten 

zijn”. 
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Ploegen Interprovinciaal/Provinciaal/Regionaal  
 

Formaat Interprovinciaal (IPU) Provinciaal (PU) Regionaal (GU) 

11V11 U19 – 1 teams   

11V11 U17 – 1 teams   

11V11 U16 – 1 teams   

11V11 U15 – 1 teams  U15 

11V11 U14 – 1 teams   

8V8 U13 – 2 teams   

8V8 U12 – 2 teams  U12 

8V8 U11 – 1 teams 1 team (VC Herentals) U11 

8V8 U10 – 1 teams  U10 – 2 teams 

5V5  U9 – 2 teams U9 

5V5  U8 – 2 teams U8 

5v5   U7 – 2 teams 

2v2   U6 

 

Gediplomeerde trainers: 11 van de 15 dienen te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 3 trainers 8/8 en 2 

trainers 5/5. 
 

Soorten vervangingen 

1. De gewone vervangingen: waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag vervangen worden, te putten 

uit een maximaal toegelaten aantal ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad. 

2. De vliegende vervangingen: waarbij al de ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad mogen opgesteld 

worden, en waarbij een vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. 

3. De verplichte vervangingen, waarbij al de wisselspelers na een “time out” het veld ingestuurd worden, en 

minstens de volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler 

gegarandeerd wordt. 

 

 Terrein Doelen Speelduur Bal Spelers Vlieg. Wissel Verpl. Wissel Schoeisel 

U17/19 voll norm 4 X 20 5 11 + 5  x alles 

U14/15/16 voll norm 4 X 20 5/4 11 + 5  x alles 

U12/13 60 X 45 5 X 2 4 X 15 4 8 + 4 x x multi 

U10/11 40 X 30 5 X 2 4 X 15 4 8 + 4 x x multi 

U7/8/9 30 X 25 5 X 2 4 X 15 3 5 + 3 x x multi 

U6 12,5 X 18 3 X 1,5 6 X 2 X 3 2 2   multi 

 

Modaliteiten Interprovinciale jeugdreeksen 

De wedstrijden worden liefst ‘s zaterdags, zo niet zondagvoormiddag gespeeld. De ploegen U17,U14 en U13 spelen 

alternatief thuis met de U16, U15,U12,U11 en U10 volgens de kalender opgesteld door het Sportcomité. 
 

Modaliteiten Regionale (GU) JEUGDREEKSEN  

Bij hun inschrijving voor de competitie de club de niveaucode per ploeg over aan het provinciaal secretariaat (van U21 

t.m. U7) (1= minder dan gemiddeld, 2=gemiddeld, 3=beter dan gemiddeld) 

U21 – U11 – U 10 – U9 – U8 – U7 en U6: verplicht op zaterdag 

U17 – U15 – U13 en U12: op zaterdag of zondag naargelang de inschrijving door de clubs. 

 

 


