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Onze Missie  

ALGEMEEN - WIE ZIJN WE? WAAR STAAN WE VOOR? 

Sporting Club Hoegaarden-Outgaarden (SCOH) bestaat al 80 jaar en meer dan ooit willen wij 

in onze regio een toonaangevende club zijn. Een club waar jongeren uit onze gemeente en 

bij uitbreiding jongeren uit de omliggende gemeenten en talentvolle jongeren in het vierkant 

Tienen-Landen-Leuven-Jodoigne zich thuis kunnen voelen en een zeer gedegen 

voetbalopleiding krijgen. 

Met toonaangevend bedoelen we een club die bekend staat om meerdere punten: 

• Sociaal en familiaal. We zijn doorheen de jaren gegroeid en hebben op het gebied 

van structuur en kwalitatieve jeugdopleiding serieuze stappen gezet. Toch hebben we 

geen ambities op elite vlak en moet elk lid zich welkom en thuis voelen. Het familiale 

en sociale karakter waarvoor we bekend staan moet blijven.   

• Een zeer gedegen jeugdopleiding voor spelertjes uit hoger benoemde regio.   

• Een trendsetter op gebied van werking, opleiding en omkadering. Vernieuwingen 

door Voetbal Vlaanderen worden door SCOH meteen geïmplementeerd. 

• Respect voor onze kernwaarden. 

 

Onze Missie kunnen we dus als volgt omschrijven:  

SCOH wil iedereen (jong, oud, m,v,x, valide & mindervalide ) uit de omgeving 

Hoegaarden in een familiale en gezellige omgeving laten voetballen 

1. Voetbal voor iedereen  

SCOH wil iedereen een kans geven om te voetballen. Daarbij zijn leeftijd, gender, 

sociale, etnische of religieuze afkomst nooit een breekpunt.  

2. Een regioverhaal 

Lokale verankering in de regio is voor ons eens streefdoel. We streven ernaar om 

75% van onze leden uit een straal van 10 km rond Hoegaarden te hebben.  

3. Familiaal en gezellig 

https://www.scoh.be/en/node/120


We willen de typische Hoegaardse gezelligheid ook binnen de club in stand houden. 

We willen een belangrijk onderdeel zijn van de lokale gemeenschap in nauw overleg 

met de andere verenigingen in onze gemeente. 

 

  

VISIE- TOEKOMST - WAAR WIL SCOH NAAR TOE? 

SCOH is in de voorbije jaren geëvolueerd van een vrij kleine club met een verouderde 

infrastructuur en een louter regionale jeugdwerking  naar een middelgrote club met zowel 

provinciale als regionale jeugdopleiding en met een fel verbeterde  infrastructuur. Na het 

behalen in 2015 van onze Audit "Provinciaal label" hebben we echter gesteld dat dit een 

nieuw beginpunt was, zeker geen eindpunt. 

Onze toekomstvisie over korte-middellange termijn is om onze jeugdwerking en algemene 

werking nog te verbeteren. Groeien op zich is geen ambitie. Groeien met behoud of 

verbeteren van onze werking wel. Daarvoor hanteren we volgende principes binnen onze 

club: 

• We dienen ons steeds in vraag te stellen. Zijn we goed bezig, wat doen we minder 

goed, wat kunnen we verbeteren? 

• We dienen rekening te houden met het veranderende voetballandschap, hetgeen 

kan betekenen dat we onze koers die we varen al dan niet van richting moeten 

veranderen. 

• Uiteraard is het doel an sich: Verbeteren ! Een hogere jeugdopleiding (bvb. 

Interprovinciaal niveau) moeten we nastreven maar zonder verlies van ons sociaal, 

familiaal karakter en onze kernwaarden. 

• Realistisch blijven: Niet groter zijn dan haalbaar of m.a.w. demografisch moeten onze 

doelen haalbaar zijn. SCOH heeft niet de ambitie om een club als OHL - om maar een 

voorbeeld te noemen- in te halen. 

• De club is één geheel. Eerste ploeg en jeugd gaan hand in hand, of anders gezegd het 

zijn geen twee aparte entiteiten. De ambitie van de club heeft zowel betrekking op 

het eerste elftal en de jeugdwerking. 

• Doorstroming van de jeugd richting eerste elftal nog verbeteren. Hiervoor hebben we 

het tweede elftal (P4) en de U21 (a en b) in het leven geroepen. In het seizoen 2021-

2022 hebben we 7 spelers doorgeschoven van P4 naar P1. In totaal zijn er nu een 11 

tal spelers die meerdere jaren opleiding gevolgd hebben bij SC Out Hoegaarden.  

Samengebald kunnen we concluderen dat we met de eerste ploeg een stabiele eerste 

provincialer -  met zo veel als mogelijk spelers die uit onze eigen werking komen - willen 

worden en dat we onze jeugdwerking op het IP label willen krijgen zonder afbreuk te doen 

aan onze sociale functie binnen onze gemeente en regio. 

 

 

Onze Visie kunnen we dus als volgt omschrijven:  



SCOH wil een toonaangevende rol spelen in de regio zowel op 

het vlak van organisatie als op het vlak van infrastructuur. 

SCOH wil een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden op ieders niveau.

SCOH streeft naar een sterke lokale verankering en de creatie van een hechte  

groep (‘familie’) op basis van team spirit en fairplay.  

 

1. Toonaangevend 

We willen zelf proberen de norm te bepalen, vernieuwend zowel op het niveau 

van organisatie als op het vlak van infrastructuur en sportieve aanpak. 

 

2. Kwaliteitsvolle jeugdopleiding en voetbal op 

ieders niveau 

 

We willen bij SCOH voetbal aanbieden op ieders niveau. Dat betekent aan de 

ene kant het hoogst haalbare niveau (IP) maar daarnaast ook voetbal op regionaal 

vlak waar we ook rekening houden met niveaucodes.  

 

3. De SCOH familie, een hechte groep 

We hechten groot belang aan het creëren van loyauteit bij zowel spelers, trainers 

als supporters naar een “We are Hoegaarden” gevoel. We verbinden ons aan de 

club voor langere tijd en stralen naar buiten de SCOH waarden uit. 

We zijn een hechte familie die elkaar steunt en beter maakt, in goede en 

minder goede momenten. 

 

DOELSTELLINGEN  

1. A-kern minstens in 1ste provinciale met 40% eigen opgeleide jeugd 

Een A-kern die elk seizoen minstens in 1ste provinciale speelt is haalbaar, maar 

ook noodzakelijk als uithangbord voor onze jeugdwerking, waarvan de kern voor minimaal 

40 % bestaat uit spelers uit eigen opleiding 

2. Een nieuwe kantine en kleedkamers zodat we de toekomst comfortabel tegemoet 

kunnen treden. De plannen liggen op tafel, de financieringen worden besproken.  



3. Een sterkere jeugdopleiding met maximale doorstroming naar A-kern 

De club voorziet in een aanpak met “2 snelheden” zodat zowel recreatief als op hoog 

(minimaal provinciaal, liefst Interprovinciaal) niveau kan gevoetbald worden. 

Vanaf u13 wordt op provinciaal niveau gewerkt met een individueel ontwikkelingsplan 

(POP/PAP) en vanaf u17 (Prov.) wordt gewerkt aan de doorstroming naar A- of B-kern. 

Het streefdoel is om in de A-kern minimaal 40% zelf opgeleide spelers te hebben.  

  

  



 

VISIE EERSTE ELFTAL/SENIOREN 

  

SPORTIEF DOEL 

De eerste ploeg van SCOH is  niet de belangrijkste ploeg (dat blijft “de jeugd” als geheel) 

maar is net zoals bij de meeste clubs wel het “uithangbord”. “Zonder jeugd geen eerste 

ploeg, zonder eerste ploeg geen jeugd” ! 

Helemaal correct is bovenstaande stelling niet maar ten dele gaat het wel op, vinden wij. 

Uiteraard kunnen we zonder eerste ploeg of met een eerste ploeg op een lager niveau, 

jeugdvoetbal organiseren. Alleen denken we dat het op termijn nooit van hetzelfde of beter 

niveau kan zijn. In de perceptie van ouders en spelers merken we dat het niveau waar de 

eerste ploeg speelt, toch een impact heeft op “het willen spelen bij die club”, het 

fierheidsgevoel enz. 

The Sky is NIET the Limit. Zeer zeker niet. Uiteraard mag onze eerste ploeg op een hoger 

niveau gaan voetballen, maar “The (absolute) Sky” is veel te hoog voor ons en dus streven we 

die zeker niet na. Of beter gezegd onze “sky” ligt een pak lager als the sky van bvb OHL, of 

“RSC Anderlecht”. Wie de ambitie heeft om SC Out Hoegaarden in eerste nationale te willen 

zien voetballen, zullen we uit zijn droom moeten wekken. Dat is onmogelijk, want 

demografisch gezien (een gemeente van 6.700 inwoners) is dat niet leefbaar. 

We hebben wel een “sky”/doel en die “sky”/doel  kan verschuiven.  

In onze visie die we in 2013 lanceerden hadden we binnen een termijn van 5-7 jaar eerste 

provinciale als doel gesteld. In 2017 behaalden we de promotie naar eerste, maar amper één 

jaar later (2018) degradeerden we opnieuw naar 2de provinciale zij het wel als 11de (ten 

gevolge van heel wat Vlaams-Brabantse nationale dalers). We wilden echter terug naar 

eerste en slaagden daar in in het volgende seizoen. We voelen ons thuis in P1, merkten dat 

we qua club op vele “extra sportieve” vlakken (accommodatie, toeschouwers, sfeer) zelfs bij 

de top 5 behoorden. Op een “stabiele manier” een plaats in de hoogste provinciale reeks 

(eerste provinciale Brabant Voetbal Vlaanderen) behouden is dus zeker een doel. 

Doelstelling onder voorwaarden: Die doelstelling proberen we te behalen/behouden 

onder dezelfde cruciale voorwaarden als vorige keer. Namelijk vertrekkende vanuit 

een duidelijk transparant gebudgetteerd beleid. Ons financieel in avonturen steken kan 

nooit de bedoeling zijn. En bijkomend met meer aandacht voor postformatie (zie doc 

opleidingsvisie) en doorstroming eigen jeugd (zie doc opleidingsvisie). 

Is eerste provinciale the sky/limiet voor SCOH? Ja en neen. We bekijken onze club aan de 

hand van een demografisch model. De fusiegemeente Hoegaarden telt 6.700 inwoners 

waarvan een 5.000 woonachtig in het centrumdorp Hoegaarden. Tienen met 35.000 

inwoners is een buurgemeente op amper 4 km van het centrum , Leuven met +/- 100.000 

inwoners bevindt zich op  +/- 15 km van Hoegaarden. Ook de Limburgse stad Sint-Truiden 

met haar +/- 35.000 inwoners en de club STVV in eerste nationale ligt op minder dan 25 km 

van onze gemeente. Ten zuiden van Hoegaarden, en aangrenzend ligt de Waalse stad 

Jodoigne (15.000 inwoners). RAS Jodoigne speelt momenteel in 1ste provinciale Waals-

Brabant en beschikt over een mooie infrastructuur waardoor zij vooral de taalgrensstreek 



voor hun rekening nemen qua jeugdwerking. Al deze demografische factoren tesamen doen 

ons "nu" besluiten dat een plaats in een nationale amateur reeks in eerste instantie niet of 

zeer moeilijk leefbaar is. 

We zien de positie van SCOH in een waaier van 3 reeksen. De centrumreeks, de 

ondergrensreeks en de bovengrensreeks. 

De “centrumreeks” is de reeks waarvan wij vinden dat het mogelijk is om er “stabiel” te 

verblijven. Wij zijn van mening dat eerste provinciale onze centrumreeks kan en moet zijn. 

De “ondergrensreeks” zou in ons geval 2de provinciale zijn en is de reeks waar je naar zakt 

indien het sportief eens minder gaat of tegenzit. Eens we in die reeks terechtkomen is de 

ambitie wel om er zo snel als mogelijk terug uit te promoveren. Dat is nu, anno 2018, het 

geval. Indien dat niet lukt bestaat de kans dat die reeks de “nieuwe” centrumreeks wordt en 

zitten we dus in een dalende curve. Dat willen we niet. 

De “bovengrensreeks” zou in onze situatie dan 3de nationale amateur zijn, en is de reeks 

waarnaar je promoveert indien je het sportief prima doet in je centrumreeks. Promoties laat 

je niet liggen als sportieve organisatie, dus weigeren te promoveren zal niet gebeuren. SCOH 

in 3de nationale amateur kan dus maar is op “dit moment” geen doel op zich. Indien we er 

zouden geraken proberen we er, zonder al te veel extra financiële inspanningen, te blijven 

maar ons in risicovolle avonturen stoppen om er willens nillens te blijven zal niet gebeuren. 

Veranderend voetballandschap, veranderende ambities? Zoals we intern voorspeld 

hadden zien we dat het provinciaal voetballandschap de laatste jaren enorm snel veranderd 

is. Clubs verdwijnen als sneeuw voor de zon, enkel de best gestructureerde clubs blijven 

schijnbaar het hoofd boven water houden. De evolutie die nu zal volgen zullen we als 

beleidsmensen nauw opvolgen en mogelijks dienen we, om te overleven, onze ambities bij 

te stellen. Op dit moment is het te vroeg om conclusies te trekken maar wie weet wordt onze 

ambitie misschien wel om 3de amateur als centrumreeks te beschouwen. De toekomst zal 

het uitwijzen. 

  



 

 VISIE JEUGD- JONG HOEGAARDEN 

Sinds 1 juli 2013 is het samenwerkingsproject tussen RC Meldert en SC Out-Hoegaarden 

gekend onder de naam Jong Hoegaarden. Sinds 1 juni 2015 zijn alle jeugdspelers van Jong 

Hoegaarden aangesloten bij SC Out-Hoegaarden (stamnummer 3264). Jong Hoegaarden 

heeft meer dan 250 jeugdspelers, actief in de regionale competitie en sinds seizoen 2016-

2017 ook in de provinciale competitie (na het behalen van het provinciaal 2 sterren label 

eind 2015). 

Bij Jong Hoegaarden staat spelplezier voorop. Tot de leeftijdscategorie U10 is iedereen 

welkom bij Jong Hoegaarden, ongeacht het talent. (Voor meer info zie “Ik wil lid worden”).  

Jong Hoegaarden biedt een opleiding aan door gemotiveerde en gediplomeerde 

jeugdtrainers in alle comfort op onze recent vernieuwde “Struysvogel” site : groot 

kunstgrasveld met LED-verlichting, groot natuurgrasveld met LED-verlichting, klein 

kunstgrasveld en sinds 2021 opnieuw een groot natuurgrasveld op de site Outgaarden. 

Daarnaast hebben we beschikking tot de sporthal van Hoegaarden waar we 

indoortrainingen aanbieden. 

KERNDOELSTELLINGEN JEUGDWERKING 

1. Verhoging van de doorstroming van jeugdspelers naar de eerste elftallen 

2. Voetbalplezier verschaffen aan alle aangesloten jeugdspelers 

3. het voorzien van een algemene opvoeding van de jongeren 

4. een lange termijn verbintenis met alle leden 

 

1. De kern van de jeugdopleiding is op lange termijn een zo groot mogelijke doorstroming 

van eigen jeugdspelers naar de eerste elftallen te realiseren. Hiervoor is een rechtlijnige 

structuur nodig die doorheen alle categorieën loopt en dienen er voor elke categorie 

einddoelstellingen opgesteld te worden. Deze moeten er voor zorgen dat onze jeugdspelers 

zo goed mogelijk de stap naar een hogere categorie kunnen maken met als einddoel het 

eerste elftal. Deze einddoelstellingen zijn per leeftijdscategorie vastgelegd en uitgewerkt in 

het opleidingsplan.  

 

2. Daarnaast mogen we echter niet blind zijn voor het sociale aspect van onze 

jeugdopleiding en moeten we al onze jeugdspelers zo veel mogelijk voetbalgenot 

verschaffen. Daarom zal elke jeugdspeler individueel gevolgd en geëvalueerd worden. Op 

deze manier krijgen begeleiders, ouders én de spelers zelf een beter zicht op hun kwaliteiten 

en gebreken en willen we voorkomen dat buitensporige verwachtingen en de bijhorende 

teleurstellingen van zowel begeleiders, ouders als spelers leiden tot vroegtijdig afhaken. Het 

is hierbij belangrijk dat ook minder talentvolle spelers voldoende speelgelegenheid 

(minimaal 50%) krijgen. 

3. Ten derde willen wij ook voldoende aandacht besteden aan de algemene opvoeding van 

de jongeren. Het opleiden van voetballers houdt immers meer in dan leren “shotten” alleen. 

Discipline, respect en goed gedrag zijn net zo belangrijk in de opleiding van een voetballer. 

Het opstellen van een intern jeugdreglement moet hiertoe bijdragen maar de algemene 

houding van elke bij de vereniging betrokken persoon is minstens even belangrijk. Daarom 

http://scoh.be/lid-worden


verlangen wij van bestuurders, trainers en begeleiders een onberispelijk gedrag op en naast 

het veld. Zij moeten een voorbeeld zijn inzake sportiviteit, fair-play en respect voor collega’s, 

tegenstrevers en scheidsrechters. Alleen op deze manier kunnen zij deze normen en 

waarden aan de jongeren overdragen. En natuurlijk is er ook hier voor de ouders een 

belangrijke taak weggelegd. 

 

4. Door het duidelijk stellen van deze missies en bijhorende visies willen we ten slotte komen 

tot een lange termijn verbintenis met àl onze jeugdspelers. Het voorzien van een 

kwaliteitsvolle opleiding moet er immers voor zorgen dat elke speler op zijn niveau met 

plezier kan voetballen. Bovendien moet een directe en  open communicatie tussen spelers, 

ouders, begeleiders en bestuur een grotere betrokkenheid van alle partijen met zich mee 

brengen. 

 

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN WERKING 2021-2022 

Nieuwe Structuur implementeren en navolgen  

Jaarplan aanpassen en implementeren 

POP en PAP operationeel maken 

Evaluaties (trainers en spelers)  

Werking vergroten (meer spelers/ploegen) 

Business scorecard ontwikkelen  

Jonge trainers u21 integreren 

 


