Perstekst – 12 januari 2021
K.Londerzeel.SK, the future starts now !
In de voetballuwte die er ontstaan is door de corona-crisis hebben wij bij K.Londerzeel.SK de tijd
genomen om een grondige interne doorlichting van onze club uit te voeren. Terwijl alle
amateurvoetbalclubs vleugellam gelegd zijn door de grootste pandemie na de Spaanse griep, zijn we
er ons van bewust geworden dan een goede structuur meer dan nodig is om te overleven
Dit wil niet zeggen dat er tot nu toe geen structuur was, integendeel zelf. Het behalen van het Double
pass label voor interprovinciaal voetbal met onze jeugd bewijst nog altijd dat we een vrij goede
structuur hebben. We willen echter vooruit kijken en onze club en ons voetbal klaar maken voor de
toekomst. Alles in het voetbal evolueert zo snel, dat we de trein niet willen en mogen missen. Dit houdt
in dat we onze structuur doorheen de ganse club willen opfrissen, aanpassen en uitbreiden om klaar
te zijn voor het voetbal van de toekomst.
Erik Van Langenhove, TVJO en Physical coach A-team, heeft onder de verantwoordelijkheid van
sportief manager Erik Hermans, een project in de steigers gezet dat door het voltallige bestuur
goedgekeurd is, onder de naam “K.Londezeel.SK, the future starts now !” . het project wordt gedragen
door vier projecteigenaars, die naast uitvoeringsrechten ook beslissingsrechten hebben. De club wordt
onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën en deze worden nog eens opgesplitst in verschillende
subcategorieën. Per Hoofdcategorie is er een supervisor en per subcategorie een mastermind
aangesteld. Deze stellen een werkgroep samen om per subcategorie te kijken wat er nu al aanwezig is
en hoe we dit verder toekomstgericht willen uitbouwen. Om onszelf de nodige druk op te leggen en
om alles geen “lege doos politiek” te laten lijken werken we volgens het SMART-principe (SpecifiekMeetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdsgebonden) en toetsen we alles aan de werkelijkheid door PDCA
(Plan-Do-Check-Act) toe te passen.
Het ganse geraamte van het project steunt op de laatste audit van Double-pass. Het zou een
werkdocument moeten worden waarbij de richtlijnen uitgeschreven zijn en waarbij de uitrol zou
gebeuren tegen de start van het nieuwe seizoen met name juni 2021. De volgende twee seizoenen kan
het dan bijgestuurd en gefinetuned worden.
Uniek is het feit dat dit enkel en alleen kan werken als alle afdelingen van de club gaan meewerken
aan dit project. Iedere schakel is belangrijk en om onze woorden nog wat visuele kracht bij te zetten
stellen we onze werking voor als een planetair wiel. Heel kort samengevat is de definitief hiervan dat
een klein centraal tandwiel, omringd door verschillende tandwielen een grote massa in beweging
brengt.
Om de daad bij het woord te stellen Is Erik Hermans, Sportief manager, reeds zo goed als klaar met zijn
huiswerk wat de A-kern betreft. KLSK wil zich profileren als een vaste waarde in tweede amateur.
Stabiliteit en continuïteit is niet allen zorgen voor een uitgebalanceerde spelerskern, maar ook zorgen
voor een technische staf die mee is in het verhaal, er in geloofd en zich voor langere tijd wil engageren.
T1 Stijn Geys zag dit wel zitten en zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen.
Ook Erik Van Langenhove werd na het in de steigers zetten van het project vastgelegd voor twee
seizoenen als physical coach van het A-team, TVJO (technische verantwoordelijke jeugdopleiding) en
verantwoordelijk voor de doorstroming.

Om het project uit te werken zijn we over het muurtje gaan kijken. Verschillende missies, visies en
werkingen van andere voetbalclubs zijn doorgenomen en geanalyseerd. Ook hebben we niet nagelaten
om bij clubs van andere ploegsporten eens binnen te kijken, hoe zij hun werking aanpakken. We zijn
zelfs over de grenzen heen gaan kijken en hebben het document youth football training manual van
de FIFA doorgenomen. Als top of the bill hebben we een samenwerkingsakkoord ondertekend met KV
Mechelen, waarbij we een duidelijke win-win situatie hebben onderschreven. Het “HANDS”-project
heeft een duidelijke oneliner SAMEN STERK – VERSTERK ELKAAR. Eén van de doelstellingen is dat elke
jeugdspeler recht heeft om op zijn eigen niveau zich als voetballer te ontwikkelen. Jongens die
onderweg bij hun afhaken kunnen bij ons terecht. Talenten die bij ons het niveau overstijgen kunnen
na grondige scouting en screening bij hen terecht. Wat echter veel belangrijker is dat we bij elkaar
binnen kijken in de interne keuken van de werking. Zij delen hun voetbalkennis van een werking die
reeds jaar-en-dag in het binnen- en buitenland hoog aangeschreven staat. Ze zijn een meewerkende
partner, inspireren, ondersteunen en zo maken we er een individuele samenwerking van op maat van
onze club.
Veel van deze projecten worden gebruikt om de aantrekkelijkheid van de club te verhogen en de
uitgeschreven versies in boekvorm belanden meestal als kastgarnituur in de boekenkast. Wij pakken
het anders aan. We zorgen daadwerkelijk voor opvolging, controleren de deadlines van onze doelen
en passen ze regelmatig aan tot het gewenste resultaat.
Het volledige project is uitgeschreven en klaar om uit te rollen. Het geraamte hebben we reeds
vastgelegd. Onze jeugdwerking wordt onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën. Onderbouw wordt
de leeftijdscategorie U6 tot en met U11. Bovenbouw wordt de leeftijdscategorie U12 tot en met U17.
P4 – U19IP – beloften en de doorstroming komt onder de vleugels van het A-team. De coördinatie van
beide leeftijdscategorieën zien we als een job op zich en zijn niet te cumuleren met een andere functie
binnen de club. Voor de onderbouw hebben we Thierry Lucas vastgelegd. Hij verdiende zijn sporen bij
Hombeek – Borght-Humbeeck en KV Mechelen waar hij het Multi-move project ondersteunde. In
kader van de vernieuwde jeugdwerking zijn we nog op zoek naar gemotiveerd – kindvriendelijke en
enthousiaste trainers die al of bereid zijn een trainersopleiding te volgen bij Voetbal Vlaanderen.
Kandidaturen kunnen steeds gestuurd worden via onze website. Ook spelertjes zijn nog steeds welkom
en kunnen via onze website (https://jeugd.sklonderzeel.be/talentendag) inschrijven voor onze
talentendag op 10 februari 2021. Eric Goossens gaat de bovenbouw leiden. Hij is een oude getrouwe,
KLSK-er in hart en nieren en heeft momenteel al een fraai trainerskorps voor volgend seizoen
samengesteld. Erik Van Langenhove zal waken over de doorstroming en de coördinatie tussen A-teambeloften-U19-P4.
Spiksplinternieuw wordt de aanstelling van een movement-coach voor de onderbouw (U6 tem U11).
De handelingssnelheid in het voetbal is de sleutel voor de toekomst. De snelheid van uitvoering ligt
momenteel zeer hoog. Hier moeten we op inspelen met specialisatietrainingen waarmee we van jonge
spelers betere, slimmere en snellere bewegers maken. De leeftijdscategorieën van de bovenbouw
worden dan weer versterkt met een physical coach. Hier moeten wij er voor zorgen dat spelers de
belasting, het volhouden van inspanningen en door specifieke kracht- en balanstrainingen atleten met
voetbalschoenen worden.
Dit is nog maar een tip van de sluier. Maar we zijn er met z’n allen van overtuigd dat we de juiste weg
ingeslagen zijn om met de GANSE club klaar te zijn voor het voetbal van de toekomst
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