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Beaufort Middelkerke wil een familieclub zijn waarbij iedereen zich goed voelt, waarbij iedereen 

welkom is ongeacht de afkomst, sociale klasse. Wij wensen in de mate van het mogelijke onze 

seniorenploegen te vormen met spelers afkomstig uit de eigen jeugd. Externe spelers die voor de 

club een meerwaarde betekenen zijn welkom in de club. Om echter de identiteit en samenhorigheid 

van de club te bewaken en behouden, willen we dat er voldoende jeugdspelers doorstromen. Hierbij 

moeten er steeds 40% jeugdspelers op het wedstrijdblad van de eerste ploeg aanwezig zijn. 

De club vindt het uiterst belangrijk dat er voor iedereen kan gespeeld worden op aangepast niveau. 

Iedere jeugdclub bij Beaufort Middelkerke wordt dan ook ingeschreven in een aangepast niveau om 

steeds de goeie mix te hebben tussen plezier en bijleren. Om de ontwikkeling van individuen niet in 

de weg te staan zullen wij bijgevolg steeds positief staan tegen aanvragen van elite-ploegen om 

Middelkerkse jeugd bij hen te laten testen.  

Onze doelstellingen zijn bijgevolg: 

 Het aanbieden van voetbalplezier aan al onze spelers waardoor elke speler zijn/haar 

persoonlijke droom kan waarmaken en zijn/haar favoriete sport “voetbal” kan beoefenen op 

zijn/haar eigen niveau. 

 Het aanbieden van een degelijke jeugdopleiding die mag gezien worden in de regio en die 

leidt naar een maximaal aantal eigen opgeleide spelers in onze A-ploeg 

 Teamwork (spelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden en ouders) vorm één team met 

allen dezelfde doelstellingen. 

 De individuele ontwikkeling van de speler staat centraal en beoogt een ontwikkeling om te 

functioneren als individu in een teamsport. 

 Studies zijn prioriteit nr 1 

 Iedere speler moet een warm en positief gevoel overhouden aan zijn/haar verblijf in onze 

rangen 

 Met als enige uitzondering de A ploeg geldt: winnen mag maar is niet onze eerste prioriteit, 

het leerproces, het plezier en de kameraadschap moeten primeren. 

 Beaufort Middelkerke is een financieel gezonde club en zal er ook steeds alles aan doen om 

financieel gezond te blijven. 

Voor minder bedeelde families, voor gezinnen met meerdere gezinsleden aangesloten bij de club 

proberen we steeds een financiële regeling te treffen in samenspraak met de betrokken personen. 

Dit om iedereen de kans te geven om de geliefde sport uit te oefenen. 

Verder is werken met jeugd, werken met kinderen, wanneer spelertjes hun eerste stappen zetten in 

de voetbalwereld is hij vaak nog een kleuter. Om uit te groeien tot een speler die kan meedraaien in 

het volwassen voetbal van vandaag, moet hij, verdeeld over verschillende categorieën een complexe 

materie verwerken. Net zoals op school, moet hij op het juiste moment de juiste leerstof krijgen. 

Belangrijk is dan ook dat de spelers op het juiste moment de juiste oefenstof krijgen. 



  
Voor U6-U7 houdt dit in: 

 Veel algemene balvaardigheden 

 Fundamenten leggen van specifieke techniekscholing 

 Veel dribbelwedstrijden 

 Veel afwisseling 

 Voetbal is fun 

Voor U8-U9 

 Kunnen samenspelen in de juiste formatie 

 Het voetbalspel laten ervaren als een avontuur 

 Balgevoel en basisbewegingen verhogen 

 Leren wat te doen bij balbezit en balverlies 

 Voetbal is fun 

Voor U10-U11-U12-U13 

 Het is de ideale leeftijd voor bal- en lichaamsbeheersing 

 Wedstrijden krijgen meer structuur 

 Rol van de verschillende linies 

 Wat doen bij omschakelen van balbezit naar balverlies 

 Leren van achteruit voetballen 

 Voetbal is fun 

Voor U15-U17 

 Aanleren van het 11-11 voetbal 

 Rollen van de verschillende linies 

 Taken van de verschillende posities 

 Hoe handelen bij balbezit en balverlies en de snelle omschakeling 

 Het belang van ruimtes creëren of knijpen van ruimtes. 

 Het van achteruit voetballen 

 Valkuilen: apejaren komen eraan (gevat op reageren) en grote verschillen in maturiteit  

 Voetbal is fun met het resultaat in het achterhoofd, ttz de leermomenten primeren op het 

resultaat. 

 

Voor U21-beloften(reserven) 

 Jeugd zo snel mogelijk verder laten ontwikkelen door ze veel speelminuten te geven 

 Jeugd die klaar is klaarstomen voor de A-ploeg 

 Jeugd zo snel mogelijk laten integreren in de A-ploeg 

 Valkuil is het overbelasten van jeugdspelers 



  
 Voetbal is fun met het resultaat in het achterhoofd, ttz de leermomenten primeren op het 

resultaat. 

 

A ploeg 

 Jeugd die klaar is zo snel mogelijk integreren in de A-ploeg 

 Alle jeugd wordt positief onthaald en aangemoedigd door de andere spelers in de A-kern we 

zijn een warme club 

 Spelers hebben respect voor de visie van de club 

 Het resultaat gaat voorop maar toch is respect voor alle Beaufort mensen alsook voor de 

tegenstrevers van groot belang. 

Wanneer we er in Beaufort Middelkerke in slagen om met de A-ploeg sportieve successen te behalen 

en er zich voldoende talent ontwikkelt uit onze eigen jeugd, dan zullen we na enige tijd naast een A-

ploeg ook een “talententeam” in de volwassenreeks inschrijven. Dit om er te blijven over waken dat 

er steeds voldoende kansen geboden worden aan de eigen jeugd in een hoofdmacht. 

 

Omdat we als Beaufort Middelkerke een sportclub willen zijn die iedereen kansen biedt en waarbij 

iedereen zijn geliefkoosde sport kan uitvoeren willen we ons ook richten naar het G-voetbal. Veel 

mensen met een beperking vallen uit de boot bij de reguliere clubs omdat ze mentaal maar in staat 

zijn om kleine tactische richtlijnen uit te voeren. Fysisch zijn ze niet in staat zich te meten met 

jongeren die geen handicap hebben. Sociaal kunnen ze zich vaak heel moeilijk inleven in gevoelens 

van anderen of hebben ze vaak moeite om te functioneren in groep. Vandaar het belang van een G-

voetbalploeg. 

Omdat Beaufort Middelkerke een familieclub is en het ook zeer dankbaar is ten opzichte van positief 

ingestelde spelers met een Middelkerks voetbal verleden hoeft het voor hen ook niet te stoppen na 

de A-ploeg. We hebben dan ook de ambitie om een “oud-gedienden”ploeg bij ons te laten spelen.  


