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VISIE

Spouwen Mopertingen is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet- voetballers,
kortom mensen met een hart voor het Bilzers voetbal. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers
in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging.
Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk, hoe klein dan ook, is nu meer dan ooit belangrijk voor het
voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.
SPM wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Samen
met de spelers, trainers, afgevaardigden, bestuur en familie SPM opbouwen om weer samen succesvol te zijn.
Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven bij SPM maximaal toegankelijk willen
maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van SPM.

2

MISSIE

Voetbal is een sport die het beste in de jeugd en de volwassenen naar boven kan brengen.
Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse
contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken. Een stad als Bilzen heeft het recht op een eigen
voetbalploeg die door de mensen en voor de mensen van Bilzen geleid wordt met als doelstelling om door
sportieve prestaties de stad in de Belgische voetbalcompetitie te vertegenwoordigen.

Voetbal is emotie en passie …
.
Wij als Spouwen Mopertingen geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats
kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt
van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker blijven dan het individu.
Deze boodschap is in de sport de laatste jaren een beetje op de achtergrond geraakt en wij stellen vast dat er in
veel sportclubs nog maar weinig binding is met de achterban.
Wij willen een SPM neerzetten dat voor, door en met de Bilzerse voetballiefhebber zijn bestaansrecht heeft en
die terug zo hoog mogelijk gaat spelen in de Belgische voetbalcompetitie en waar de jeugd volop zijn kansen
krijgt.
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BESTAANSREDEN VAN DE JEUGDOPLEIDING

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging !
Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt SPM zich ook als doel het
beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal
te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.
Om die reden is SPM 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 op hun
eigen niveau. SPM 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.
Specifieke aandachtspunten van onze jeugopleiding:


Een voetbalvereniging vormen waarin jeugdspelers de kans krijgen om op hun niveau (gewestelijk, bijzonder provinciaal en nationaal) in
competitieverband te voetballen.



Onze spelers een sportieve, pedagogische en sociale vorming geven.



Alle spelers in de verschillende jeugdcategorieën opleiden volgens dezelfde voetbalfilosofie en –tactiek om zo tot maximale
talentontwikkeling te komen.



De grootste talenten voorbereiden op het eerste elftal en steunen bij hun doorstroming.



Talentvolle spelers uit de regio aantrekken en opleiden.



De optimale omstandigheden creëren waarin spelers, ouders, trainers en bestuur zich goed voelen en er zo voor zorgen dat de
jeugdspelers graag en lang bij SPM actief blijven.



Alle betrokkenen van de club vormen één levende gemeenschap; ieder lid is medeverantwoordelijk voor het geheel. Om de kansen en
de ontplooiing van de mogelijkheden van de anderen niet in het gedrang te brengen, streven we allen naar een rustige voetbalsfeer,
vriendelijkheid en een stijlvolle discipline. Verder streven we naar een optimale communicatie.
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DOELGROEPEN

Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen voor de KBVB, kunnen zich aansluiten bij SPM
om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit met gewestelijke en provinciale ploegen.
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WAARDEN EIGEN AAN DE CLUB EN DE JEUGDOPLEIDING

SPM wil de jeugd kansen geven en wil meehelpen de droom van elke voetballer waar te maken. SPM staat
voor:


Een goede opleiding aanbieden in een correcte vereniging waar waarden en normen zeer hoog
in het vaandel staan.



De speler een algemene ontwikkeling aanbieden.



De speler voetbal technisch- en tactisch kneden.



De speler opleiden volgens de correcte waarden en normen. Elementen als teamspirit,
samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, beleefdheid,

Spouwen Mopertingen

4

Spouwen Mopertingen

loyaliteit, zullen meermaals aan bod komen.


De jeugdopleiding gaat meer en meer belangrijk worden binnen de vereniging. Het hoofddoel
is de “doorstroming” van het individu naar het eerste elftal. Duurzaamheid moet van klein
naar groot, van U6 naar A-kern een constante worden binnen SPM.

Voetbalvisie


Een brede technische basis (cogi trainingen) opbouwen.



Een tactisch systeem aanleren dat streeft naar technisch, aanvallend en creatief voetbal. Een systeem
dat alle jeugdploegen gebruiken, toepassen en perfectioneren, doorheen de leeftijdscategorieën.



Spelers coachbaar, mondig en zelfstandig maken, en ze leergierig houden.



Fairplay is de norm. De waarden van de club moeten op en naast het veld worden uitgedragen.



Focus op de ontwikkeling van het individu binnen de ploegsport. De uitslag van een wedstrijd is
ondergeschikt aan de individuele ontplooiing, waarbij experiment en durf voorrang hebben op
behoudsgezindheid.



Dmv oefenwedstrijden onze selecties de kans geven wat ze geleerd hebben toe te passen tegen
ploegen van het hoogste niveau.



Jonge spelers opleiden die technisch en tactisch uitstekend zijn, die goed functioneren in een groep
en die gedurfd en mooi voetbal brengen.
Sociaal-maatschappelijke visie
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Contacten onderhouden met clubs uit de regio, om zo alle talentvolle spelers de kans te geven om op
niveau van derde nationale divisie te voetballen. Maar ook voetbalstages en
samenwerkingsverbanden.
Spelers opvoeden om zich respectvol te gedragen tov ploeggenoten, trainersstaf, tegenstanders,
scheidsrechters en supporters.
Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. De schoolresultaten en studies moeten dus primeren op
het voetbalgebeuren.
Genereren van burgerzin, met respect voor het andere geslacht, andere culturen en nationaliteiten.
Pesterijen worden niet getolereerd.

DOORSTROMING

Dit woord is de rode draad doorheen de club, we zijn onze spelers verplicht onze opleiding zo goed en zo
gedetailleerd als mogelijk te maken zodanig dat spelers doorgroeien naar “de grote jongens”
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VERENIGINGSLEVEN

Het is van het grootste belang voor SPM dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club,
voor trainingen, wedstrijden en activiteiten. Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en
eerlijke behandeling van de spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.
Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken
kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen
toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.
Het is dan ook de betrachting van de club en van de Jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te
maken met een waarneembare sociale functie.
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PEDAGOGISCHE WAARDEN

Jongeren opleiden en begeleiden binnen hun sportieve ontwikkeling kent ook een pedagogische dimensie.Wij
zijn ons zeer bewust van die enorme verantwoordelijkheid, zeker in onze huidige maatschappij waar jongeren
het niet altijd even makkelijk hebben om keuzes te maken binnen een waaier van ontspanningsmogelijkheden,
helaas vaak zonder enige motorische component van betekenis, dikwijls gericht op een individuele beleving en
minder op een collectieve beleving.
Jongeren zoeken verbondenheid. Actief deel uitmaken van een sportclub en opgenomen worden in een team
dat samen strijdt naar een overwinning, kan een antwoord bieden. Trainers, begeleiders, ouders en supporters
spelen hierin een belangrijke rol. Verbondenheid ontstaat wanneer jongeren hun trainer en begeleider als “een
kei in hun vak” ervaren, als de omgeving waarin de jongere zich ontwikkelt een luisterend oor heeft voor hem,
als de trainers en begeleiders consequent zijn in hun handelen en als de jongere respect krijgt van zijn
begeleiders. Op die manier ontstaat wederzijds respect.
De sportieve cel heeft er in de aanwerving van haar trainers voor gezorgd dat dit pedagogisch concept, het
engagement van verbondenheid van haar kant gewaarborgd is. Het is aan de jeugdspelers om zich evengoed
aan dit engagement te houden. Op dit vlak willen we een ploeg met standing zijn en duidelijk het verschil
maken.
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ETHISCH CHARTER

Het reglement eerbiedigen en nooit proberen te overtreden


Anderen respecteren zoals men zichzelf respecteert.



Elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, ras, nationaliteit, oorsprong, seksuele geaardheid,
sociale afkomst, handicap, politieke of religieuze overtuiging ontzeggen.



De scheidsrechters eerbiedigen en hun beslissingen aanvaarden, zonder hun integriteit in twijfel te
trekken.



Het ter beschikking gestelde materiaal eerbiedigen



Vijandige en de agressieve handelingen, woorden of geschriften vermijden



De superioriteit van de tegenstander kunnen erkennen



De overwinning op bescheiden manier aanvaarden, de tegenstander nooit bespotten.
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Weigeren om op een illegale manier of door bedrog te winnen, geen kunstgrepen gebruiken om
succes te verkrijgen, het gezegde “een gezonde geest in een gezond lichaam” eerbiedigen.



Grootmoedigheid, zelfverloochening, wederzijdse begrip en nederigheid zijn even deugdzaam als de
wil om te overwinnen. De sport moet als leerschool van de solidariteit en de zelfbeheersing
beschouwd worden
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