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De voorzitter 

KVK Westhoek-jeugd telt  370 spelende leden en brengt 30 teams in lijn. Wie streven naar 

speelgelegenheid in elke leeftijdscategorie. Een plaats in het team en waardering binnen het team 

moeten wel, net als in onze hele maatschappij, afgedwongen worden. Talent alleen is niet 

voldoende. Discipline, winnaarsmentaliteit, verantwoordelijkheidszin, teamspirit en kameraadschap 

zijn minstens even belangrijk. 

“Hoe begaafd ook, karakter vormt de topper!” 

Voetbal is en blijft onze kerntaak maar is geen doel op zich. Door middel van onze sportieve plannen 

leren we onze jongeren voetballen. We willen ze ook een stuk opvoeding meegeven. Beleefdheid, 

solidariteit, wederzijds respect, fairplay en discipline zijn belangrijke waarden binnen onze 

vereniging. 

Wij zien het voetbal als een middel om kinderen sociale vaardigheden bij te brengen. Onze 

community-werking probeert hiervoor een oplossing te vinden. Gespreid over de verschillende 

leeftijden bieden we allerlei thema’s aan: life-style, fair-play, conflictbeheersing, preventie alcohol en 

drug en bewust omgaan met gamen. 

We streven in het bijzonder naar een algemeen welbevinden voor al wie met onze vereniging 

betrokken is. Welbevinden is het preventiemiddel bij uitstek in de strijd tegen pesten, 

grensoverschrijdend gedrag, gebruik van illegale drugs, zelfmoordgedachten en ongepast gedrag 

langs de zijlijn. 

 

 

 

 

 

 

 



ONDERBOUW: PRIMARY STARS 

 

Een KVK Westhoek Primary Star geeft altijd het GOEDE 
VOORBEELD 

Geeft altijd HIGH FIVE met VUISTJE  aan trainer en 
medewerkers. 

 

Is een beleefd Westhoekertje. 

Spreekt een verzorgde taal. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is FAIR tegenover iedereen 
Geeft een hand aan de scheidsrechter na de 
wedstrijd. 

 

Geeft een hand aan een tegenstrever tegen wie hij 
een fout maakte. 

Groet de toeschouwers na de wedstrijd, ook als de 
wedstrijd verloren werd. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is een TEAM - PLAYER 
Moedigt medespelers aan.  

Zegt duidelijk NEEN TEGEN PESTEN! 

Maakt geen probleem om zelf eens op de bank te 
starten. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is AMBITIEUS 

Een KVK Westhoek Primary Star doet er alles aan om in alles de 
beste te worden! 

Woont alle (extra) FTT – trainingen of Multimove bij 
om beter te worden. 

 

Wil altijd (zowel op training als in de wedstrijden) 
winnen. 

Geeft nooit op. 
 
 



Een KVK Westhoek Primary Star wordt ZELFREDZAAM 
Draagt altijd ZELF zijn/haar sporttas. 
 

 

Verwittigt ZELF de trainer bij afwezigheid. 

(vanaf U8) Kleedt zich zelf aan en uit voor de 
trainingen en de wedstrijden en knoopt zelf de 
veters. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star leeft GEZOND 
Vermijdt snoep en chips (zeker in KVK outfit)  

Eet minstens 2 stukken fruit per dag. 

Gaat altijd (zeker voor de wedstrijd) vroeg slapen. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star doet ook op SCHOOL zijn best 
Doet net als in het voetbal zijn/haar best op school 
en vraagt aan de juf of de meester om een stempel 
om dit aan te tonen. 

 

 

Een KVK Westhoek Primary Star heeft oog voor ORDE & NETHEID 
Doucht na elke wedstrijd en training.  

Ruimt samen met de ploegmaats de kleedkamer op 
na de trainingen en wedstrijden. 

Vermijdt zwerfvuil en gooit wat hij/zij vindt 
onmiddellijk in de vuilnisbak 

 

Een KVK Westhoek Primary Star het ook THUIS prima 
Doet thuis wat de ouders of begeleiders vragen.  

Gedraagt zich als het zonnetje in huis. 

Is een genietbare jongen/meisje tegenover ouders, 
broers en zussen. 

 

 



MIDDENBOUW: FAIRPLAY – CONFLICTBEHEERSING – VREDESEDUCATIE 

• Activiteit in Mesen: U13 samen met The Wallsend Boys en Paderborn.

 

 



 
 

 

 

 

 

 



• Christmas Truce Tournament: 9 en 10 december 2017 

 
 

Ook in 2017 mogen we opnieuw hoog bezoek verwachten. Wij staan samen met 12 

topploegen stil bij de vredesbestanden die plaats vonden Kerstmis 1914. Alle deelnemende 

spelers krijgen een educatief aanbod. Ook onze eigen spelers worden bij het initiatief 

betrokken en krijgen een pakket rond WO 1. 

Het kenniscentrum van IFFM is een belangrijke partner.  

Tijdens de ceremonie na het tornooi wordt de grootste vredesvlag ter wereld uitgerold. 

 

Volgende teams zijn uitgenodigd: 

 

KFC Brugge 

RSC Anderlecht 

Hertha BSC Berlijn 

Schalke 04 

Paris St. Germain 

Seattle Sounders  (voor het eerst een Amerikaans team!) 

 

 
 

6 Premier League teams: 

 4 na kwalificatie (op basis van sportieve normen dus) 

 2 op basis van topkwaliteit van hun educatief (WO 1) werk 

 



• Project U13 met BX Brussels & Peace Village Mesen 

 
 

 

Een Vlaamse club (KVK Westhoek), een Brusselse club (BX Brussels), een Franstalige club 

(Waver) en een Duitstalige club werken de Peace Village doen in Mesen aan 

vredeseducatie. 

 

Programma dat zal bestaan uit enkele voetbalwedstrijdjes en workshops in verband met 

vredeseducatie wordt verder uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOVENBOUW: VOETBAL IS MIJN DRUG 

Preventie actie is samenwerking met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (Tabak – 

Alcohol – Drugs) 

 

 Bij ons weten zijn er in onze club weinig problemen geweest. Hierin schuilt misschien net het 

grote probleem! Weten wij alles? Weten de ouders van onze spelers alles? Wat doen we als 

er zich toe plots feiten aandienen?  

De preventiecampagne waar we al zo lang over dachten, kreeg eindelijk vaste vorm. 

Enkele externe deskundigen die werken rond TAD werden bereid gevonden hun expertise 

met ons te delen. 

Het leverde onderstaand actieplan op. 

 

o Sensibiliseren: op de pas- en betaaldag worden alle betrokken ouders en spelers op 

de hoogte gebracht van het programma “voetbal is mijn drug”. 

o Voorstelling van het project aan de pers (18/09/2017) 

o Infoavonden voor ouders, spelers en medewerkers in de vergaderzalen van het 

Perron: 13/11/2017:  

▪ Basiskaders rond afhankelijkheid en middelen 

▪ Waarden en normen rond druggebruik 

▪ Hoe omgaan met problemen 

▪ Thema bespreekbaar maken 

▪ Grenzen stellen 

o Opleiding personeel kantine: wetgeving 

o Opmaken van een drugplan (voorjaar 2018 samen met een delegatie van het 

bestuur, spelers, ouders en trainers) 

 

Voorstelling door Julie Deseyne (medewerkster CGG TAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: Geert Glorie (Algemeen TVJO KVK Westhoek – 0476/377075) 


