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Artikel 1: 

Het jeugdbestuur maakt geïntegreerd deel uit van het bestuur van KFC Turnhout, welke een sportieve 

vereniging is voor iedereen. Beoefenen van de voetbalsport in een aangename groene omgeving en met een 

uitstekende accommodatie. KFC Turnhout is ‘één club’ waarvan de jeugdopleiding het platform is. 

 

 

Artikel 2: 

Het jeugdbestuur wil met de jeugd van KFC Turnhout een betekenisvolle rol spelen, zowel op als naast het 

voetbalveld. Met sportieve activiteiten binnen het interprovinciale, provinciale en gewestelijk voetbal, en 

met sociale nevenactiviteiten binnen de stad Turnhout. 

 

 

Artikel 3: 

In de visie van het jeugdbestuur zijn de jongeren van KFC Turnhout ‘de knopen van het net’. Zij zijn het 

bindweefsel van de club en maken de verbindingen met het bredere sociale weefsel van de gemeente. De 

jeugdwerking is het kernproduct van KFC Turnhout en daarom bepalend voor het verenigingsleven van de 

club. Ze legt een basis voor duurzame relaties tussen de leden, clubliefde en verenigingsplezier.  

 

 

Artikel 4: 

Het jeugdbestuur van  KFC Turnhout wil het beste halen uit haar jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de 

kans krijgen om zijn/haar niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met zijn/haar individuele 

talenten en mogelijkheden. 

Vanaf de U6 t.e.m de U15 spelen alle kinderen evenveel, ongeacht hun kwaliteiten, vermits we er vanuit 

gaan dat we de spelers kunnen beter maken op trainingen en dit zal dan vertaald worden in de wedstrijden. 

Kinderen moeten wedstrijden spelen om fouten te maken. Bij de U17 laten we alle spelers 3/4de van de 

wedstrijd  spelen. Omdat ze reeds 8 jaar een voetbalopleiding hebben gehad binnen onze club moeten ze 

bepaalde kwaliteiten bezitten maar kan het zijn dat de trainer wisselt als bepaalde situaties zich voordoen. 

Bij de beloften werken we naar het 1ste elftal toe en zijn het in principe ‘de besten’ die spelen, tenminste als 

deze aan de voorwaarden voldoen van inzet en aanwezigheid op de training. 

 

 U6-U9 U10-U11 U13 U15 U17 

veldspelers 100 100 100 100 75 

keepers 100 100 B B 0 

 

Legende: 

100%  = gelijke speelkansen 

75%  = 3/4de van de wedstrijd speelkansen 

0%  = training beslist op kwaliteiten en wedstrijdsituaties 

B  = beurtrol indien er twee keepers zijn 
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Artikel 5: 

Het jeugdbestuur van KFC Turnhout is vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en 

deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten 

kunnen ontwikkelen.  

 

 

Artikel 6: 

KFC Turnhout wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers 

kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en 

sociale opleiding. En in een sfeer van clubliefde. 

 

 

Artikel 7: 

Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor het jeugdbestuur van KFC Turnhout een primaire taak. De 

belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De 

betere jeugdspelers kunnen vlot doorstromen van de provinciale jeugdploegen naar het eerste elftal. 

 

 

Artikel 8: 

Het jeugdbestuur van KFC Turnhout vindt het van primair belang dat de spelers zich thuis voelen en met 

plezier afzakken naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten. Het is dan ook de betrachting van 

de jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.  

 

 

Artikel 9: 

De opvoeding van de jeugdspelers is één van de hoofddoelen van het jeugdbestuur van KFC Turnhout. In 

verband met hun toekomst is het voor de jonge spelers van het grootste belang een degelijke inhoud mee te 

krijgen, naast een humane waarden opvoeding. Op dat vlak is de jeugdopleiding een verlengstuk en een 

toegevoegde waarde van wat de jongeren meekrijgen van de ouders en van de school.  
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Artikel 10: 

Om tot een kwaliteitsvolle jeugdopleiding te komen kiest het jeugdbestuur van KFC Turnhout voor een 

continue samenwerking met de stad Turnhout en met de Turnhoutse lagere scholen. We trachten jaarlijks 

een scholencup te organiseren om de Turnhoutse scholen sociaal en sportief dichter bij elkaar brengen. 

 
 

 
 

 


