SYNTHESE

CLUBVISIE

Doelstelling en missie

Missie en visie

ONZE PIJLERS: PLEZIER – PASSIE – PRESTATIE
RC Hades is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers,
voetballers en niet- voetballers, kortom mensen met een hart voor het
voetbal. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge
mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen
voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het
vrijwilligerswerk – hoe klein dat ook – is belangrijk voor het voortbestaan
van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van
onze club.
RC Hades wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet
alleen op het veld, maar ook daarbuiten; samen met de spelers, trainers,
afgevaardigden, bestuur een familiale club bouwen en samen succesvol
zijn.
Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven en
dat iedereen welkom is, ongeacht afkomst, kleur of geaardheid. Wij zijn
een Football +-club en ademen meer dan voetbal.
Doelen van onze jeugdopleiding:
Wij willen een geïntegreerde, dynamische en creatieve sportorganisatie
zijn die:
•

•

•
•
•

•

binnen de regio erkend wordt als een club met een kwalitatief
hoogstaande jeugdopleiding met als einddoel een werfreserve voor
doorstroming naar de 1° ploeg, en voor de spelers die niet in
aanmerking komen voor deze doorstroming er voor te zorgen dat zij
wel een grote waarde kunnen vertegenwoordigen voor voetbalclubs
in de omgeving;
iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden, zij het in recreatieve
teams of selectiegroepen, op een pedagogische en sportieve
verantwoorde wijze de kans geven zich verder te bekwamen in zijn
favoriete sport;
anticipeert op de evoluties en de toekomst voorbereid;
permanent streeft naar uitmuntendheid en de zelfontplooiing van
spelers en technische staf;
een verbondenheid met de club schept door een opbouwend en
open beleid te voeren zonder onderscheid te maken van geslacht,
huidskleur, nationaliteit, religie en geaardheid;
bijdraagt aan het imago van de voetbalsport

Wij geloven in:
•
•
•
•

de creativiteit, de betrokkenheid, de verantwoordelijkheidszin en
de valorisatie van onze trainers, afgevaardigden en spelers;
integriteit, rechtschapenheid en rechtvaardigheid;
een open dialoog teneinde de interne communicatie te verbeteren
en in de noodzaak om bij te dragen tot externe communicatie;
een geïntegreerde werking en in de samenwerking in
multidisciplinaire groepen.

Dit alles zullen we samen trachten te bereiken door:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

alle belanghebbenden te betrekken bij de beheersprocessen van de
jeugdopleiding: ownership : ‘dit is onze club’.
continu te investeren in de ontwikkeling van onze trainers en
spelers;
al onze activiteiten systematisch te toetsen op hun toegevoegde
waarde ten einde onze werking continu te verbeteren;
Er wordt aandacht besteed aan recreatief en competitief
jeugdvoetbal, zowel voetbalinhoudelijke als naar pedagogischdidactische begeleiding van de jeugdspelers tijden de trainingen en
de wedstrijden.
buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook
het volgende in: Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij “eervol
spelen” belangrijker is dan winnen.
Leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en
begeleiders partners zijn.
Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders.
Leren verliezen en relativeren van zowel goede als ontgoochelende
resultaten.
Leren leven met discipline.
Plezier hebben in wat je doet.
Concreet betekent dit:
Jeugdspeler staat centraal in de opleiding en het
wedstrijdresultaat is in eerste instantie ondergeschikt aan de
ontwikkeling van de speler.
Alle jeugdspelers verdienen een gelijke kans, ongeacht de
individuele kwaliteit.
Er respect wordt getoond voor alles en iedereen.
Discipline stimuleert de sfeer en het plezier.
Een positieve aanpak voor een positief resultaat.

Missie
Voetbal is een sport die het beste in de jeugd en de volwassenen naar
boven kan brengen, maar die vooral mensen samenbrengt.
Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met
een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden
kunnen maken.
Bestaansreden van de jeugdopleiding

Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal:
gelukkige kinderen worden gelukkige volwassenen. Maar toch stelt RC
Hades zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke
jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te
ontwikkelen, in overeenstemming met haar/zijn individuele talenten en
mogelijkheden.
Om die reden is RC Hades vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na
jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle
jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen
ontwikkelen.
RC Hades wil een opleiding aanbieden waarin talentvolle en minder
talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op
basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale
opleiding.

Doelgroepen
Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen voor de
KBVB, kunnen zich aansluiten bij RC Hades om de voetbalsport te
beoefenen. De club komt in competitie uit met gewestelijke, provinciale
en interprovinciale ploegen.
Conclusie: visie en missie : RC Hades beoogt …
-

gezond en ontspannend alternatief aanbieden als
vrije tijdsbesteding
spelers fysiek, technisch, tactisch en mentaal klaarstomen
als voetballer. Perspectief: voetballen in een “eerste ploeg”
jeugdvoetbalwerking als verenigingsleven uitbouwen en met
een groeiende band met de club: RC Hades
Speler staat centraal

-

geen druk naar resultaat, opleiding blijvend nastreven !
steunen en vertrouwen geven (positieve coaching staat voorop)
speelgelegenheid: minstens halve wedstrijd speelgelegenheid voor
iedereen.
positie op het veld is afhankelijk van:
-de eigen specifieke kwaliteiten
-de kwaliteiten van de medespelers
-de persoonlijke ontwikkeling als voetballer

Hoe willen we dit bereiken?

Het leerplan: (zie opleidingsplan RC Hades)
Op te maken op basis van de psychologische,
psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling
van de spelers…
“Wat moeten spelers kunnen op een bepaalde voetballeeftijd
?”

Kinderen mogen gissen en
missen…
U5-U6: dribbelaars: ik en de bal: exploreren
U7-U8-U9: ontdekken van de bal (coördinatie)- korte passing elementaire regels voor samenspel
U10-U11-U12-U13: technische vaardigheden en beginselen van
tactische basisvaardigheden zoals knijpen, kantelen, doordekken,
bijsluiten, onderlinge rugdekking…
U14-U15-U16-U17: teamwork (omschakeling B- naar B+ en andersom;
beheersen van enkele spelsystemen en veldbezettingen.
Postformatie-U19-Beloften: intense individuele begeleiding met POP en
PAP-plan
Het leerproces:
-

leren ontdekken én (h)erkennen van de eigen “kwaliteiten” en de eigen
“gebreken”, werken aan de ontwikkeling als voetballer
gerichte coaching: opleider helpt de speler zoeken en oplossen
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.
Stilaan toewerken naar één of (twee) vaste positie(s)
De oefenstof

UITDAGEND:
aangepast aan het niveau en de leeftijd
GEVARIEERD:
alle aspecten van het voetbalspel dienen aan bod te komen
DOELGERICHT:
wedstrijdvormen,
oefenvormen
ifv een basisvaardigheid of een spelprobleem.
FUN:

een sfeer van plezierig bezig zijn verhoogt het zelfvertrouwen en de
prestatie, het moet leuk zijn om te komen voetballen
Evaluatie
-

-

afhankelijk van de te bereiken doelstelling: recreatie of prestatie
werking
open communicatie en begeleidingsafspraken (wat gaan we er samen
aan doen ?): 2 oudercontacten : eind december en eind maart.
progressie zoeken in de ontwikkeling als voetballer (regelmatige
evaluatie, 3 maandelijks)
Indeling

-

op basis van de kalenderleeftijd (leeftijdsreeksen)
ploegen met maximaal 20 spelers… (18+2K)
op basis van het behaalde spelniveau: ontwikkeling als voetballer
(technisch-tactisch) en als kind op psychologisch en lichamelijk vlak.
Basisprincipes: interprovinciaal de betere jongens van iedere
leeftijdsgroep
Gewestelijke: overgebleven jongens worden verdeeld in gelijkwaardige
ploegen afhankelijk van de positie.
Doorschuiven mogelijk maken in de beide richtingen : evaluaties
Spelconcept
ZONEVOETBAL

Met aangepast spelsysteem én veldbezetting per leeftijdscategorie.
collectief samenspel met als bedoeling de gevarenzone (bal-doel) te
gaan beheersen door een overtalsituatie te creëren dwz lopen in
functie van de bal en het doel, de tegenstander en de medespelers.
Voordelen van dit concept voor de ontwikkeling van de speler:
Herkennen van
spelsituaties Juiste
keuzes leren maken
Initiatief nemen
Collectief
meedenken
Communiceren
Concentreren
Economischer bewegen op het veld
Taken in B+ en B- naargelang de positie
Voordelen van dit concept voor het resultaat:
Geheel van 11 spelers is groter dan de som van 11 individu’s
Vluggere omschakeling B+ naar B- en andersom
Verdeelde inspanningen
Veldbezetting
Rationeel bezetten van de te bespelen ruimte: NUMMERING

U5-U6: 2 tegen 2: dribbelaars: no nonsense: laten pingelen
U7: 3 tegen 3: Dribbelaars: no nonsens, laten pingelen en vooral
stimuleren om acties te maken
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 1-3-4-3)
U14-U15-U16: K+10/10+K :aanvallende ruit heeft voorkeur in 1-4-3-3
U17-U19-beloften: K+10/10+K : 1-4-3-3, 1-4-1-3-2 én 1-4-4-2, kunnen
variëren…
Trainingsmethode

-

Wedstrijdmethode
Combinatie
van
wedstrijdvormen
en
tussenvormen
(partijvormen en spelvormen). Doel: technisch en tactisch
bijschaven.
Wedstrijdecht trainen: reële situaties en problemen uit de
praktijk aanbieden.
Trainingsvoorbereiding als belangrijk gegeven.

RC HADES STAAT VOOR HANDEN UIT DE
MOUWEN, MAAR OOK IN ELKAAR : TEAMWORK
Jeugdbestuur/ouderraad
Logistiek ondersteunen: materiaal en terreinen
Database spelers ter inzage voor coördinatie in de club
Briefwisseling spelers en KBVB; Nieuwsbrief
Organisatie extra-sportieve activiteiten
Ondersteuning bij sportieve activiteiten
Toezien op het bereiken van het beoogde sportieve doel.
Coördinatie
secretariaat:verant.w. Marc Colemont
aansluiten van nieuwe spelers. Invullen van attesten
ziekenfonds. Ongevallenaangifte en dergelijke
Hoofdscouting: verant.w. Kristof Hermans
Uitnodigen van spelers, aantrekken van nieuwe spelers, aansturen van
de scouts in samenspraak met TVJO, interne scouting.

Sportieve coördinatie:
TVJO Kurt Bongaerts, JC MB Mario Remans, JC OB Davy Stas
TVJO staat ook in voor het vastleggen van de planning van trainingen en

wedstrijden.
- opleiden, observeren, corrigeren en evalueren van opleiders
- opvolging ontwikkeling individuele spelers
- sportieve en organisatorische problemen oplossen
- organisatie voetbalkampen en centraliseren van scouting
Jeugdopleider
Voetbalkenner:
het spel kunnen lezen, de visie overtuigend brengen
Begeleider:
aangepaste oefenstof, gerichte coaching, rekening houden
met leeftijdskenmerken.
Organisator:
trainingsvoorbereiding,
wedstrijdbeoordelingsfiche
Animator:
fun-aspect in de leerstof, enthousiast optreden
Opvoeder:
instaan voor de regels met voorbeeldfunctie.
Spelers
Technisch, tactisch, fysiek, mentaal tot ontwikkeling komen
Zowel als mens en als voetballer
Ontwikkelen als individuele persoon, als ploeggenoot en als
clublid (van kind tot tiener tot puber tot
jongvolwassene)
Ploegafgevaardigde
Organisatorisch de opleider bijstaan tijdens wedstrijden en trainingen
en ploeg/clubactiviteiten
Toezien op de leefregels met voorbeeldfunctie

SLAGZIN VAN EEN GEZONDE OPLEIDING

WILLEN WINNEN MAAR
KUNNEN VERLIEZEN

