K. Patro Eisden Maasmechelen
Missie en visie jeugdwerking
#forzapatro
#vechtenenwinnen
#patroeisden

Patro Eisden Maasmechelen is een traditieclub die doorheen de jaren een stevige reputatie heeft
opgebouwd betreffende zijn jeugdwerking. Jammer genoeg is de club in een recent verleden in woelig
vaarwater terecht gekomen en stond het voortbestaan van deze vereniging op de helling. Dit heeft
zich ook laten voelen in de jeugdopleiding met een verloop van spelers en trainers als gevolg.
De ambitie van de club bestaat erin om op korte termijn door te stoten naar het professioneel betaald
voetbal nl; ProLeague. Dit betekent ‘elite’ B voetbal op het Patro jeugdcomplex. De jeugdwerking is
dan ook hard aan de slag om de organisatie verder op punt te zetten en de verschillende selecties
kwalitatief te versterken.
De aankondiging van het nieuwe jeugdcomplex bevestigt deze ambitie.
K. Patro Eisden Maasmechelen heeft de ambitie om in de streek als toonaangevende club te blijven
fungeren door zowel op sportief als maatschappelijk niveau een voorbeeld te zijn. De club wil terug
naar het hoogst mogelijke bereikbare niveau gaan, en om dit te realiseren zijn de presentaties van het
1ste elftal van doorslaggevend belang. K. Patro Eisden Maasmechelen staat sinds jaar en dag bekend
als een aanvallend ploeg met technisch verfijnd voetbal. Het voetbal verandert en een realistisch
aanpak met een juiste agressieve houding bij balverlies is een evolutie die we doormaken. Dit is wat
de club wenst uit te dragen.
De jeugdopleiding van K. Patro Eisden Maasmechelen heeft in het verleden verschillende bekende
spelers voortgebracht, oa. Nico Claessen, Vital Borkelmans, Manu Karagiannis, Leandro Trossard… Het
1ste elftal heeft doorheen de jaren altijd die kans aangeboden aan beloftevolle spelers om de eerste
stappen te zetten naar het nationale niveau om verder carrière uit te bouwen. Het hele team van de
jeugdwerking alsook het dagelijks management werkt constant om dit imago terug te brengen, te
handhaven en te versterken zodoende potentiële talenten spontaan kiezen voor onze opleiding. De
club blijft ook trouw aan de visie om jonge voetballers die afvallen uit het hoogste niveau terug een
platform en een kans te geven.
De technische staf van het 1ste elftal draagt deze visie van aanvallend en technisch verzorgd voetbal
uit. En blijft verder werken aan het inpassen van jonge spelers uit de eigen jeugdopleiding of vanuit
hogere jeugdopleidingen.
De jeugdtrainers en de jeugdwerking in het algemeen zullen deze visie uitdragen en gestalte geven aan
het huidige K. Patro Eisden Maasmechelen en deze verder ontwikkelen in de jeugdwerking naar de
toekomst toe.
Elke medewerker van de club is ambassadeur en draagt de visie van de club mee uit.

Missie
De jeugdopleiding van Patro Eisden wil jeugdvoetballers opleiden en begeleiden in hun groeiproces als
mens en speler en dit in een aangepast sociaal kader. De jeugdwerking streeft ernaar de nodige kansen
te geven om haar of zijn voetbaltalenten te ontwikkelen. Naast onze opleidingsfunctie willen we ook
onze sociale functie niet verwaarlozen en een aangenaam verenigingsleven aanbieden met diverse
activiteiten en een band met ons eerste elftal.
De opleiding geeft ook structuur aan de jonge spelers en we trachten op een sociaalpedagogisch
verantwoorde wijze hen te laten doen wat zij graag doen…voetballen. Opzetten van een kwalitatieve
jeugdvoetbalopleiding: het doorstromen van jonge voetballers tot in het eerste elftal is één van de
grote doelstellingen van deze opleiding. Een degelijke jeugdopleiding zal ontegensprekelijk leiden tot
mooie resultaten in de interprovinciale jeugdreeksen, echter dit is een ondergeschikt doel.
De jeugdwerking van een club is essentieel en onmisbaar in het geheel van de club. Door een sterke
en stabiele jeugdwerking uit te bouwen wil de club zorgen dat:
✓ Vanuit de jeugdopleiding 2 à 3 spelers te laten doorstromen in 3 jaar
✓ Voetballers uit de onderbouw de liefde voor het spel meegeven ongeacht hun talent (hoge
fun-factor)
✓ Voetballers uit de middenbouw wordt er gewerkt met een doelgerichte scouting en teams
✓ Jonge mensen mee vormen die actief deelnemen in onze maatschappij
✓ De opleidingspiramide handhaven en zo het voortbestaan garanderen
✓ Samenwerken met de clubs uit de gemeente Maasmechelen of omliggende gemeenten
✓ Gediplomeerde trainers en medewerkers een platform aanbieden in onze organisatie
De pijlers van de jeugdwerking van de club zijn:
✓ Een stevige en gestructureerde opleiding waar iedereen kansen krijgt om zijn/haar talenten te
ontwikkelen en door te groeien. Indien dit niet past op het IP niveau zullenw e de spelers
plaatsen op hun niveau met de samenwerkende clubs in overleg met de ouder/speler
✓ Een voetbalcultuur waar spelers hun levensstijl aan sportmentaliteit leren aanpassen
✓ Het handhaven van discipline tot in het kleinste detail
✓ Studie de absolute prioriteit geven
✓ Iedere speler bewust maken van zijn/haar talent, en elke speler is verantwoordelijk voor
zijn/haar eigen ontwikkeling en het verbeteren van hun prestatie. Je talent is je basis, maar wil
je iets bereiken dan zullen karakter en motivatie ook van belang zijn (gebruik van een POP/PAP)
✓ Door het streven naar continuïteit inde omkadering van de jeugdwerking wil men succesvol
zijn en blijven
✓ Samenwerken met de clubs uit de gemeente Maasmechelen of omliggende gemeenten

Visie
We splitsen de visie op in 6 onderwerpen die dezelfde waarde hebben in de globale jeugdwerking en
waar kernwoorden in zowel sportief als maatschappelijk als externe context omschreven worden.
•

Sportief intern

✓ Het uitdragen van een Patro cultuur met als kernwoorden prestatie, teamgeest, strijdlust,
winnaarsmentaliteit, organisatie en voorkomen
✓ Spelers begeleiden tot aan het eerste elftal, hier telt alleen de voetbalwet, iedere speler op
zijn hoogste niveau brengen. Recreatieve jeugdwerking is voorzien, we willen iedere speler in
onze opleiding naar zijn/haar beste niveau stuwen, en trainen en ook laten voetballen op dat
niveau
✓ Integratie bevorderen door een strenge gedragscode binnen en buiten het veld te hanteren
✓ We kiezen hier voor de kortste weg naar het voetbal: techniek in alle facetten, individueel en
collectief
✓ Een evaluatie (december/maart) aldus 2x per jaar via PRO SOCCER DATA
✓ Tot en met het eerste evaluatiemoment zal elke speler 50% van de tijd spelen met een
gemiddelde van 4 wedstrijden. Na het eerste evaluatiemoment kunnen de beter spelers meer
speeltijd krijgen, er wordt echter gewaakt dat iedere speler weliswaar voldoende
speelgelegenheid krijgt
✓ Tijdens de trainingen worden spelers uitgedaagd om oplossingen te zoeken ent e vinden in alle
vormen van wedstrijdsituaties. Middels wedstrijds- en tussenvormen passend in een week- of
maandthema. Deze worden opgemaakt aan de hand van teamtactics en basics
✓ Positieve coaching altijd en overal
✓ Mentaal aspect: discipline (individuele motivatie) os vereist om in aanmerking te komen. Je
bent in onze vereniging om te voetballen op je eigen niveau, dat betekent je best te doen om
je eigen niveau te verbeteren
✓ Het kweken van een teamgeest waar iedereen zijn deel bijdraagt zowel op als naast het veld
•

Interne en externe scouting

✓ Interne scouting door een permanente observatie en evaluatie van spelers in hun
competenties. Dit zowel op technisch, tactisch als mentaal vlak. Talenten binnen de club in
kaart brengen
✓ Gemeenschappelijke trainingen met de Maasmechelen ploegen om een scouting binnen de
gemeente door te voeren
✓ Externe spelers moeten een meerwaarde vormen tov. de bestaande spelersgroep

Visie
✓ Externe scouting door bewust te zoeken naar competenties, posities die ontbreken binnen de
selecties. Spelers die een uitnodiging ontvangen voor de deelname aan oefentrainingen
evalueren op hun technische, tactische en mentale mogelijkheden. Aansluiting enkel na
akkoord tussen hoofdscout, TVJO en trainer
•

Samenwerking voetbal Maasmechelen

✓ Een proactieve dialoog voor samenwerking met de jeugdwerkingen in de gemeente en als
voorbeeld onze doorgevorderde samenwerking met K. Boorsem Sport, een 2de provinciale club
met eens sterke lokale verankering in 3 deelgemeenten
✓ Door spelers uit te wisselen van jeugdwerkingen van samenwerkende clubs op alle locaties te
garanderen
✓ Op termijn elke speler binnen Maasmechelen op het voor hem/haar aangewezen niveau te
laten spelen
•

Studie en jeugdvoetbal

✓ Een samenwerking met de PTS (Provinciaal Technische School) en hun TSO studierichting
voetbal. Gemeenschappelijk gebruik van de faciliteiten.
✓ Begeleiding binnen de club van studenten met problemen door pedagogische gevormde
medewerkers
✓ Studie is een absolute prioriteit, de realiteit van een profcarrière tov. een studie bewustmaken
✓ Maatschappij
✓ Samenwerking met BAAL (Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg) om jongeren
gemeenschapsdienst te laten uitvoeren
✓ Integratie van verschillende culturen en geloofsovertuiging (diversiteit)
✓ Spelers een gedragscode meegeven die ook naast het veld kan toegepast worden (intern
reglement)
✓ Voetbal ook toegankelijk maken in aan kansarme gemeente (afbetalingsplannen lidgeld,
OCMW-contracten, kortingen en hulp bij premies)

Visie
•

Gemeentebestuur

✓ Actieve deelname in de gemeentelijke sportraad en aan beleidsvoering
✓ Constructieve werkgroep aangaande dossier nieuw jeugdcomplex
✓ Actief deelnemen aan initiatieven en events van de gemeente oa. terbeschikkingstelling van
velden, ruimtes kleedkamers
✓ Organisatie van recreatievoetbal in samenwerking met de gemeenten Maasmechelen

