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(swot)

In wat waren of zijn we goed:
Accommodatie en financiën.
Ook trouwheid van de mensen.
Doorstroming en kansen voor de jeugd
Wat hebben of hadden wij niet:
Ervaren of gediplomeerde trainers
Synthetische velden
Ontbreken van u6 en typische voetbaltuin

Competentie maatregelen
-Het inspelen – demarkeren = het brengen van het tiki -taka met
de lopende driehoeken van Bayern Munchen.
-Enkel gediplomeerde trainers bij de provinciale reeksen en bij
regionale reeksen mensen met pedagogische opvoeding of
mensen met ervaring.

-In de toekomst zeker u6 op te leiden en het starten van
voetbaltuin voor vier jarigen
-Mogelijkheid nagaan bij gemeente over de aanleg van synthetische
velden

- MISSIE  DOELSTELLING:

 -Kinderen (jongens of meisjes) uit de eigen gemeente en volwaardige
voetbalopleiding te kunnen geven of aanbieden.
 -Elk jaar 3 tot 5 spelers uit de eigen opleiding te kunnen afleveren aan de A-kern.
 -In de toekomst in het eerste elftal te spelen met allemaal spelers uit Lede en zijn
deelgemeenten of uit onze eigen jeugdopleiding.
 -Kinderen niet alleen op sportief vlak te ontwikkelen maar ook op menselijk,
sociaal al maatschappelijk vlak om zich zodoende in de maatschappij gemakkelijk
te kunnen intrigeren.
 -Alle regio’s binnen de club korter bij elkaar te brengen en zodoende de eenheid
binnen de club te verstevigen.
 -Positief en aanvallend voetbal te brengen in een positieve competitiegeest.
 -FUN (plezier) en individuele ontwikkeling zijn primordiaal

- VISIE 

















SPORTIEF:
-Beleving en wilskracht en het moderne tiki taka van Bayern (lopende driehoeken) zijn de grondstenen van onze
voetbal specifieke opleiding, INSPELEN-DEMARKEREN is en leuze dat er moet ingeslepen worden in onze
jeugdopleiding.
-Enkel gediplomeerde trainers bij de provinciale selecties die de visie van de club volgen.
-Onderscheid maken vanaf de u8 tussen het sportieve en recreatieve. (Alle spelertjes op hun niveau laten spelen en
trainen)
-Aanleren van individuele technieken zo wel op training als tijdens technische training zijn van zeer groot belang.
-Straatvoetbalprojectie bij de u6 en u7, daarbij gebruik makend van verschillende formats van ballen om de technieken
beter bij te schaven. Bij de u7-u8-u9 spelen in enkele ruitvorm met rotatie en verplichte opbouw van achteruit.
Doelman trapt NOOIT uit maar speelt mede, trainingen zijn er steeds gebaseerd op technieken met dribbelsaannemen-trappen en dit verweven in spelvormen waarin de kinderen zo veel mogelijk tot scoren moeten komen.
-Vanaf u10 tot u13 spelen we in de dubbele ruit waarin we kinderen stelselmatig gaan opleiden naar twee posities toe
(bv 4-6). Ook de passing en het spelen in driehoeken moeten nu langzaam ingeslepen worden. Opbouw moet ook nu
gebeuren van achteruit maar hier mag de doelman al eens gebruik maken van trap naar 7-11- 9 of 10.
-Bij de bovenbouw gaan de u15-u17 en spelen in de 1-4-3-3 opstelling, dit omdat deze toelaat om het maximaal aantal
driehoeken te maken. Ook wordt er gespeeld en getraind in zonefilosofie.
-Doorstroming naar eerste elftal toe moet gebeuren vanaf de u21.
SOCIAAL:
-Samenwerking met de plaatselijke scholen en dit ook vooral naar kinderen met leerproblemen.
-Respecteren van de opleiders, ouders en clubleden.
-Beleefdheidsvormen via de huisregels strikt opvolgen.(Naleven van huisregels)
-Problematische opvoedingssituatie aanbrengen via de ombudsman en hulp bieden via de sociale cel van de club.
-Drugspreventie en criminaliteit preventie nauwlettend in het oog houden en met bevoegde instanties samenwerken.
-Fair-Play op en naast het terrein zijn bij VC. Jong Lede van het allergrootste belang.

 Een gezonde geest in en gezond lichaam

FILOSOFIE MISSIE EN VISIE













 DURF EN PLEZIER ZIJN DE BASIS
 DE INDIVUDUELE ONTWIKKELING VAN DE SPELER STAAT ALTIJD CENTRAAL
Durf: Hierin verstaan we dat spelers steeds de kans moeten krijgen om hun creativiteit te
ontwikkelen op alle posities.
Ook de nodige initiatieven nemen op alle posities en ze daarin positief stimuleren.
Leren domineren in de 1-1 situatie zo wel verdedigend als aanvallend.
Opbouw van achteruit steeds blijven verzorgen en uitvoeren.
Aanvallend en verzorgd voetbal te brengen met inspelen en demarkeren als rode draad.
De individuele actie ten alle tijden gebruiken.
Durf bij de opleiders door op lange termijnvisie te gaan werken.
Mentaliteit: Steeds willen winnen maar nooit moeten winnen.
Concentratie en beleving zo wel op training als in de wedstrijd.
Verdedigen nooit als doel gebruiken maar wel als hulpmiddel,
INSPELEN-DEMARKEREN–MAKEN VAN ZOVEEL MOGELIJK LOPENDE DRIEHOEKEN–IN
ZONEFILOSOFIE-DE DRIBBEL

ORGANIGRAM JEUGDWERKING

Jeugdbestuur

TVJO

AVJO

Coördinators

Afgevaardigden

Trainers

Ouderraad

Basisidee en speelwijze u6
 Spel en fun zijn de grootste doelstellingen hier.
 Het zuivere straatvoetbal is en blijft de grootste basis
van de allerbeste spelers ter wereld. Daarom gaan we
in de trainingen zo veel mogelijk het straatvoetbal
introduceren.
 Zo worden wedstrijdvormen gespeeld met kleinere
ballen en technieken aangeleerd met tennisballen.
 Wedstrijdvormen dan vooral 1-1, 1-1+ K, 2-2, 2-2+K, 1-2.

Opleidingsvisie 5-5
-Bij u8 en u9 gaan we uit van de enkele ruit met
verplichte Opleidingsvisie 5-5opbouw van
achteruit.
-Daarbij altijd ruimte laten voor de actie 1-1.
-Zeer geleidelijk vanaf de u7 (tweede helft van
het seizoen) aan het samenspel introduceren.
-Doelmannen trappen nooit uit en spelen de bal
met de
voet in of leren die in de voet inrollen.
-Basistechnieken steeds in elke oefenstof
ingebouwd.
-Trainen met verschillende formats van ballen.
-Steeds rotatie van de spelers zo dat ze op alle
posities leren spelen.
-Dribblings aanmoedigen.
-Aanleren van de vaste nummering.
-u8 en u9 krijgen eenmaal per week technische
training.

Opleidingsvisie 8-8
Bij u10 tot u13 spelen we in de dubbele ruit.
Ook hier steeds opbouw van achteruit al kan
dit nu ook gebeuren van de posities 2 en 5
(flanken).
Ook de actie blijven maken is een blijft en
belangrijk gegeven.
Het coachen en aanleren van het stokpaardje
inspelen – demarkeren moet nu gebeuren.
(driehoeken)

Vanaf u12 ook gebruik maken van de halflange
passing en het aanspelen van achteruit van 107-9-11

Opleidingsvisie 11-11
Steeds in 1-4-3-3 spelen met aanvallende
driehoek centraal.
Opleiden in zonefilosofie.
Opbouw van achteruit al wordt hier op
gepaste wijze gebruik gemaakt van de
lange bal.
Opkomende vleugelbacks.
Driehoeks spel waarin zo veel mogelijk
ééntijds wordt gespeeld met de druk op
inspelen demarkeren.
De zonefilosofie er van bij u15 langzaam
inbrengen.
Durf tot maken van de actie.

Scouting en rekrutering





Spelers:
Aanwerven van spelers gaat in de onderbouw zonder testen. In afspraak met het gemeentebestuur laten wij elk kind uit onze
gemeente en deelgemeenten toe om zich aan te sluiten bij onze club. Uiteraard tot de toegelaten capaciteit per leeftijd.
Vanaf u10 worden er geen nieuwe spelers meer aangesloten zonder testen. Deze spelers moeten minstens gelijkwaardig zijn of
beter dan de huidige spelers. De spelers die uit de onderbouw komen en die nog niet bekwaam zijn om in de hoogste reeksen te
spelen zullen de kans krijgen om te spelen in de regionale reeksen.
Opmaken van scouting evaluatie.
Scouting gebeurt in de eerste fase door de trainers zelf die de betere elementen van de tegenpartij noteren. Deze worden dan
doorgegeven aan de Tvjo die ze op zijn beurt samen met de coördinator nog tweemaal gaat bekijken tijdens testtrainingen in de
ploeg.
Spelers worden uitgenodigd en moeten nog driemaal meetrainen met de categorie waartoe ze behoren en waarna de trainer
eveneens nog eens beoordeling geeft. Dit in samenspraak van het opgemaakte verslag en de Tvjo en coördinator rapporteert.
Alle spelers die nieuw aangesloten worden moeten of uit de eigen gemeente zijn of moeten uit een naburige gemeente komen
met de maximum afstand van 15 km.
Er is maandelijkse vergadering met de bovenbouw en de Tvjo dit in verband met eventuele doorstroming naar de A-kern toe.








Trainers:
Alle provinciale trainers moeten gediplomeerd zijn. Regionale trainers moeten in bezit zijn van pedagogisch bewijs.
Alle trainers gaan akkoord met het uitdragen van de visie van de club.
Het gedrag CHAMPIONNITUS wordt niet aanvaard.
Bekijken van de positieve coaching.
Geld mag niet de drijfveer zijn. Motivatie en gedrevenheid samen met positieve coaching.







Communicatie
 De jeugd maakt ook gebruik van zijn website onder
de noemer JEUGD waar alle update nieuws opstaat.
 De AVJO verzorgt de communicatie naar ouders –
trainers en buitenwereld toe.
 De trainers nodigen steeds hun spelers uit voor
wedstrijden.

Competentie voorwaarden



Trainers:
-Alle provinciale trainers moeten gediplomeerd zijn.
Onderbouw: getuigschrift C – middenbouw: getuigschrift B – Bovenbouw: UEFA B
Regionaal: trainers moeten in bezit van pedagogisch diploma zijn of reeds jaren jeugdtrainer zijn.
-Coördinatoren moeten in bezit zijn van UEFA B
-Alle trainers moeten charter ondertekenen als akkoord zijnde met de opleidingsvisie.
-De specifieke trainers moeten gediplomeerd zijn. (keepers-technische)
-Trainers moeten verplicht deelnemen aan de evenementen van de club.( paasstage-eetfestijntornooi)
Spelers:
-Aangetrokken spelers moeten na 3 testen beter zijn dan onze spelers.
-Geen spelers van buiten 15 km straal aantrekken.
-Spelers moeten passen in de opleidingsvisie van de club en beantwoorden aan de vereiste
capaciteiten voor die bepaalde positie.

Management en personeelsbeleid
 De TVJO neemt zowel het sportieve beleid als het management op zich samen met het
jeugdbestuur.
 De sportieve cel waarvan de TVJO het hoogste woord heeft beslist over alle transfers
en aanwerven van trainers.
 De respectievelijke coördinatoren bewaken de sportieve visie van de club in hun
groepen.
 De AVJO zorgt samen met TVJO voor de communicatie en administratie.
 De commerciële cel zorgt voor de algehele sponsoring van de club.
 Evenementen is in handen van het jeugdbestuur.
 Medisch cabinet wordt geleid door onze clubarts.
 De sociale cel in het jeugdbestuur omvat niet alleen problematische
opvoedingssituatie maar ook drugspreventie.
 Terrein en kleedkamer verzorger staan onder bevoegdheid van de AVJO en TVJO.
 Kantineverantwoordelijke is bevoegd voor eten en drank bij wedstrijden.

ONS EINDDOEL : driehoeksvorming
inspelen en demarkeren


OP ONS NIVEAU DE VISIE VAN BAYERN (TIKI TAKA MET INSPELEN EN DEMARKEREN)

