Missie en visie van de jeugdafdeling
Missie
- Voetbalclub Eendracht Stevoort beschouwd zijn jeugdafdeling als onmisbaar en essentieel.
De voornaamste reden van bestaan van zijn jeugdopleiding is het in stand houden van de
opleidingspiramide. Zonder jeugd, is er immers geen toekomst.
- Eendracht Stevoort heeft het imago van een gemoedelijke, vriendelijke club, waar plezier
en kameraadschap de boventoon voeren in een kindvriendelijke omgeving. Hieraan wordt
constant gewerkt, zodat we dit imago kunnen handhaven en versterken, zodat potentiële
talenten, spontaan kiezen voor onze opleidingen.
De hoofddoelstellingen van onze jeugdafdeling zijn :
•

•
•

•

Het aanbieden van voetbal(plezier) aan al zijn spelers. Elke speler moet zijn
persoonlijke droom, kunnen waarmaken en zijn favoriete sport “voetbal” kunnen
beoefenen. Ieder op zijn eigen niveau. Ons aanbod staat voor het Regionaal niveau.
Het aanbieden van de betere jeugdopleiding in Hasselt, die zo veel mogelijk stuwt
naar eigen opgeleide spelers in het eerste elftal.
Het aanbieden van een algemene opvoeding die garandeert dat zijn jeugdspelers
kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij met zijn geldende normen en
waarden.
Het samenstellen van een opleidingsteam dat de voorgaande doelstellingen in een
(h)echt teamverband kan dragen en uitdragen. Teamwork is een onmisbare factor in
een succesvolle opleiding.

Sterkhouders in onze basisfilosofie:









De individuele ontwikkeling v/d speler staat centraal en beoogt een ontwikkeling om
te kunnen functioneren als individu in een teamsport.
Elke speler moet de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen.
Hierdoor zal hij reeds heel vroeg een life-style moeten aankleven, waarin
zelfbewustwording een sleutelrol speelt.
Absolute prioriteit voor studie.
Elke speler moet kunnen spelen en trainen in een team (selectie) waarin hij
ingegeven door zijn kwaliteiten en ook zijn gebreken thuishoort.
Iedere speler, ook hij die de A-kern niet haalt, moet een warm en positief gevoel
overhouden aan zijn verblijf in onze rangen.
Winnen als basisattitude maar, plezier en kameraadschap moet primeren.
Een succesvolle opleiding is een kwestie van continuïteit en teamwork.

Visie
De Top-down opdracht, spelers opleiden die inzetbaar zijn in de eerste ploeg is een moeilijke
klus die vooral veel geduld en een stapsgewijze benadering vergt. Bijgevolg spreken we
duidelijk over een visie op de lange termijn, eerder dan nastreven van succes op de korte
termijn.
Het Talent Ontwikkelings Plan dat vanaf dit seizoen zijn intrede doet beoogt de simultane
ontwikkeling van de technische; tactische; mentale en sociale vaardigheden, gekoppeld aan
de fysieke ontwikkeling CLUSK eigenschappen.
Coördinatie – Lenigheid – Uithouding – Snelheid - Kracht) die specifiek bij elke leeftijd hoort
(en steeds meegroeit) met als fundament de juiste sportieve en gezonde life-style.

Visie t.a.v. het interne beleid
De opleidingsmethode.
•

De rode draad doorheen de jeugdopleiding is : voetballen leer je, door vooral, veel te
voetballen.

•

Wedstrijdvormen en spelvormen vormen de hoofdschotel van de trainingen.

•

Afdalen naar specifieke doelstellingen door middel van tussenvormen.

•

Opwarming en cooling down.

•

Constructief leerproces door een evenwichtige verdeling tussen spelen en leren,
waarin spelvreugde centraal staat door middel van het interactie model, trainer reikt
aan, speler denkt mee.

•

Opleiding volgens Long Term Player Development principe, rekening houdend met
de biologische leeftijd. vroeg – normaal – laat matuur.

•

Doorstroming naar hogere selectie door persoonlijke sterkte/zwakte analyse en
rekening houdend met de fasen die dienen doorgemaakt in het stappenplan.

•

Afstemming op de speelwijze van de eerste ploeg enkel in de belofte-ploeg.

•

Iedereen werkt volgens het TOP (Talent Ontwikkelings Plan). Dit geeft ons de
garantie op continuïteit in de opleiding. In dit TOP-PLAN zijn alle te doorlopen fasen
uitvoerig beschreven en uitgewerkt.

Opleidingsplan
Een opleidingsplan is opgesteld op basis van: “Wat moeten spelers kunnen op een bepaalde
leeftijd, wat stimuleert men en op welke leeftijd?
"De lichamelijke, psychologische, psychomotorische ontwikkeling van de spelers"
•

Onderbouw : ontdekken van de bal (coördinatie)- korte passing -elementaire regels
voor samenspel.

•

Middenbouw: technische vaardigheden en beginselen van tactische
basisvaardigheden zoals knijpen, kantelen, doordekken, bijsluiten, onderlinge
rugdekking…

•

Bovenbouw: teamformatie met omschakelingen in balbezit en balverlies B+ , B- en
het beheersen van enkele spelsystemen en veldbezettingen.

Opleidingsproces
•
•

•
•

•
•
•
•

Leren ontdekken en erkennen van de eigen “kwaliteiten” en de eigen “gebreken”,
werken aan de ontwikkeling als voetballer
speler plaatsen op nieuwe posities in de lagere leeftijdsreeksen o.w.v. de nieuwe
spelsituaties en zoektocht naar keuzes voor het nieuwe probleem: voetballer
compleet maken.
Toewerken naar één of (twee) vaste positie(s)
De oefenstof is één deel van het leerproces. Deze dient de volgende onderdelen te
bevatten: DOELGERICHT, GEVARIEERD, UITDAGEND en PLEZANT
Evaluatie via de gesprekken met de spelers en/of ouders, vooruitgang zoeken in de
ontwikkeling als voetballer
Indeling : op basis van het behaalde spelniveau: ontwikkeling als voetballer
technisch, tactisch en als kind op psychologisch en lichamelijk vlak.
Op basis van leeftijd.
Doorschuiven mogelijk maken in de beide richtingen.

Doelstelling voetbalopleiding
•
•
•
•
•

•

De doelstelling is het streven naar een zo breed mogelijke opleiding van de jeugd op
voetbalgebied, zowel technisch, tactisch, conditioneel als mentaal.
Ze moeten in alle leeftijdsklassen van goede oefenstof worden voorzien. Om
bovenstaande te bereiken, zullen we er als vereniging voor moeten zorgen dat er
voorwaarden geschapen worden. Het verbeteren van jeugdvoetballers staat dus
centraal.
Bovenstaande doelstelling kan worden gerealiseerd door de jeugd weloverwogen te
laten voetballen, rekening houdend met hun specifieke leeftijdskenmerken,
mogelijkheden en interesses
De jongeren te voorzien van goede oefenstof. Dit alles binnen een jeugdige
sportieve en attractieve vereniging.

Het spelconcept
ZONEVOETBAL
•
•
•

een aangepast spelsysteem en veldbezetting per leeftijdscategorie.
Collectief samenspel met als reden dat dit voordelen creëert voor de ontwikkeling
van de speler.
een veldbezetting volgens het opleidingsplan van Voetbal Vlaanderen.

Veldbezetting
- U6 :

2<>2

- U7/U8/U9:

ruitformatie: K+4/4+K : nummering 1,3,7,11,9

- U10/U11/U12/U13: dubbele ruit: K+7/7+K (nummering naar 343)
- U15:

K+10/10+K aanvallende ruit heeft voorkeur in 1-4-3-3

- U17 :

K+10/10+K : 1-4-3-3 met variatie naar 1- 4-4-2.

TRAININGSINHOUD
- Combinatie van wedstrijdvormen en tussenvormen (partijvormen en spelvormen).
- Wedstrijdgerichte trainingen: situaties en problemen uit de praktijk aanbieden.
- Het aanreiken van het fysieke aspect onder de noemer "CLUKS" .

