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In de opleidingsvisie van Svelta moeten zoveel mogelijk jongeren uit de nabije omgeving 
de kans krijgen om te voetballen. Concreet betekent dit dat de club zoveel mogelijk 
jongeren, jongens & meisjes van 5 jaar tot …uit de omgeving van Melsele een 
kwaliteitsvolle voetbalopleiding aan te bieden. In onze opleiding staat de jeugdspeler 
centraal en is het resultaat in 1e instantie ondergeschikt aan het belang van een 
kwalitatieve basisopleiding.   
 

Via deze basisopleiding willen we de spelers enerzijds zoveel mogelijk voetbal laten spelen 
en anderzijds de kans geven om hun talent optimaal te laten ontwikkelen.  Op deze manier 
proberen we een degelijke opleiding aan te bieden, maar ook bepaalde normen en 
waarden mee te geven ifv hun opvoeding. Begrippen als vriendschap, solidariteit, respect 
& sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen door de club. Daarom is het 
onontbeerlijk dat ouders betrokken worden en een goed contact & communicatie is met 
de ouders. 
 
Onze visie op jeugdvoetbal is dat voetbal een “teamsport is met een individueel karakter”.  
Daarom proberen we het individu te ontplooien en te streven naar een collectief geheel per 
ploeg, die niet leeftijdsgebonden is.  Het is leuk voor jonge spelers om samen met 
kameraadjes, klasgenootjes of vrienden in dezelfde ploeg te spelen, maar omdat niet iedereen 
op hetzelfde tempo ontwikkeld proberen we het voor iedereen uitdagend te houden.   
 
Op deze manier proberen we iedereen een zo goed mogelijke opleiding aan te bieden, 
afgewogen naar zijn of haar capaciteiten, talenten & maturiteit. 
Indien er spelers doorgeschoven worden is dit altijd in overleg tussen ouders, speler, trainers, 
jeugdcoördinatoren en TVJO. 
 
De jeugdwerking van Svelta biedt voetbal op verschillende niveau’s aan, zodat ieder kind 
voetbal kan spelen op zijn niveau en kan ontwikkelen op zijn of haar tempo. 
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