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1 Onze Visie
1
 op Onze Jeugd 

 

1.1 Algemeen  
 

 Onze jeugdopleiding wil een brug vormen tussen de jeugdspeler en de 

volwassen voetballer: De twee peilers waarop deze brug steunt zijn ‘Fun’ en 

‘Formation’.  

 Het leerplan dat we daarbij hanteren is leeftijdsspecifiek en doelgericht. We 

willen dus per leeftijd aangepaste (haalbare maar uitdagende) doelstellingen 

nastreven.  

 Qua voetbalfilosofie kiezen we met veel overtuiging voor het zonevoetbal. Dit 

biedt immers de meeste kansen om onze spelers te laten uitgroeien tot 

volwaardige voetballers.  

 De methodiek die we tijdens de trainingen hanteren bestaat uit 

wedstrijdvormen en tussenvormen. Tijdens de training situaties inoefenen die 

tijdens de wedstrijd zullen herkend worden, is daarbij cruciaal.  
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Onze visie is gebaseerd op en in overeenstemming met de visie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. 
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1.2 Fun &Formation 
 

1.2.1 Fun  

 

Plezier beleven aan het voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen 

en het goed presteren. Onze spelers moeten graag naar onze club komen om hun 

favoriete sport te beoefenen.  

Op de trainingen streven we er daarom naar dat iedere speler:  

 Bijna de gehele tijd voetbal speelt 

 Vaak aan de bal komt 

 Veel scoringskansen krijgt 

 Vrij mag voetballen 

 Positief wordt gecoacht door de trainer 

 Wordt ondersteund door de ouders en begeleiders 

Op de wedstrijden zorgen we er daarom voor dat iedere speler:  

 Ongeveer evenveel speelminuten krijgt 

 Regelmatig aan de aftrap verschijnt 

 Positief wordt gecoacht door de trainer  

 Wordt aangemoedigd door de supporters 

 

1.2.2 Formation 

 

We willen onze jeugdspelers vormen tot volwaardige volwassen voetballers. 

Daarvoor hanteren we een doelgericht opleidingsproces (zie ook Leerplan).  

 

Naast de voetbaltechnische vorming streven we ook de sociale vorming van onze 

spelers na:  

 Respect voor anderen: tegenspelers, medespelers, scheidsrechters, begeleiders, 

trainers, supporters, ...  

 Respect voor materiaal: training- en wedstrijdmateriaal, kleedkamers, ... (zie 

ook 3 ‘Enkele afspraken’) 

 Nultolerantie wat betreft druggebruik, vandalisme, racisme of geweld (op en 

naast het veld) 

 Fair-play: willen winnen maar kunnen verliezen, respect voor de regels 

 Samen leven, samen spelen, samen voetballen, in groep functioneren 

 

1.3 Zonevoetbal  
 

Zonevoetbal is het collectieve positiespel (in balbezit en balverlies) met de 

bedoeling de tegenstander te beheersen in de zone tussen de bal en het doel en in 

de gehele waarheidszone. We kiezen voor zonevoetbal omwille van een aantal 

belangrijke voordelen:  

 De spelers leren om zelf situaties te beoordelen (het spel te ‘lezen’) en om zelf 

keuzes te maken. 

 De spelers worden aangemoedigd om initiatief te nemen en zelfstandig 

beslissingen te nemen.  
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 De spelers leren om efficiënt te communiceren en om zich optimaal te 

concentreren. 

 Ze ervaren dat een ploeg meer is dan de som van elf spelers.  

 In zonevoetbal beperken we het aantal directe duels waardoor blessures 

worden vermeden.  

 

1.4 Programma: Het Leerplan 
 

De trainer organiseert zijn trainingen in overeenstemming met het niveau van de 

groep. De voetballeeftijd is daarbij richtinggevend maar grote individuele 

verschillen zijn uiteraard mogelijk. De trainer kiest daarom leerdoelen op 

technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak in functie van de ontwikkelingsfase 

waarin de spelers zich bevinden.  

 

In dit leerproces wordt de speler gestimuleerd om zelfstandig voetbaloplossingen 

te vinden voor moeilijke spelsituaties. De trainer zal daarbij helpen en 

ondersteunen door gericht te coachen, na de actie.  

 

1.5 Wedstrijd- en tussenvormen  
 

Het toepassen van wedstrijdvormen en tussenvormen tijdens de trainingen biedt 

onze spelers spelsituaties aan waarmee zij tijdens de wedstrijden te maken zullen 

krijgen. Ze leren tijdens de training oplossingen bedenken voor de specifieke 

spelproblemen. Als ze de situaties later tijdens de wedstrijden herkennen zullen ze 

in staat zijn de ingeoefende voetbalacties zelfstandig uit te voeren. 

 

1.6 De speler staat centraal 
 

Als voetbalclub willen wij onze spelers alle kansen bieden op voetbalplezier en 

ontwikkeling. Onze spelers moeten zich goed voelen in onze club.  

We wensen bovendien een kwalitatief verantwoorde begeleiding aan te bieden 

door te streven naar:  

 Bekwame en gemotiveerde trainers en begeleiders die positief en doelgericht 

coachen 

 Een goede omkadering, structuur en organisatie 

 Een aangename voetbalsfeer op en rond de terreinen, in de kleedkamers en in 

de kantine waar telkens het voetbalplezier primeert op het wedstrijdresultaat 

 Optimale materiële omstandigheden (terreinen, oefenmateriaal, ballen, ...)  

 Een uitdagende en stimulerende omgeving 

 Een periodieke evaluatie van de ploeg en de spelers waarbij de beleving 

(amuseert het kind zich?) en de ontwikkeling (maakt het kind vooruitgang?) 

onder de loep worden genomen 
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2 Taakomschrijvingen  
 

2.1 Het Bestuur 
 

De jeugd van FC Punt-Larum wordt geleid op twee niveaus.  

 

2.1.1 Het jeugdbestuur wordt gevormd door enkele personen die instaan voor: 

 

 het algemeen beleid van de jeugd 

 de zorg voor de financiën  

 de administratie en communicatie 

 het sportieve beleid 

 

Het jeugdbestuur vergadert minimum maandelijks. De boekhouding, agenda 

en administratie zijn transparant en worden periodiek voorgelegd aan de 

jeugdvergadering. 

 

2.1.2 De Jeugdvergadering  

 

De jeugdvergadering bestaat uit de leden van het jeugdbestuur aangevuld 

met alle trainers, alle afgevaardigden en een vertegenwoordiging van het 

feestcomité. De jeugdvergadering wordt minimum driemaal per seizoen 

samengeroepen en wordt voorbereid en geleid door het jeugdbestuur.  

 

2.2 De trainers 
 

 De trainer is de organisator, begeleider en animator van zijn ploeg en draagt 

de eindverantwoordelijkheid. 

 Hij staat in voor de trainingsvoorbereidingen, de trainingen en het coachen 

tijdens de wedstrijden.  

 Door zijn enthousiasme inspireert en motiveert de trainer de spelers en de 

entourage.  

 Hij kijkt toe op de ontwikkeling van de spelers (sociaal en voetbaltechnisch) 

en op het naleven van essentiële leefregels.  

 Hij verzorgt de communicatie naar zijn spelers en de ouders:  

 Hij waarschuwt de spelers als wedstrijden of trainingen niet kunnen 

doorgaan of worden afgelast. 

 Hij informeert de spelers en ouders tijdig over alle activiteiten en 

initiatieven.  

 Hij fungeert als aanspreekpunt voor alle ploeggebonden onderwerpen. 
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2.3 De ploegafgevaardigden (zie ook specifieke taken) 
 

De ploegafgevaardigde staat de trainer bij in de organisatie van de trainingen en 

de wedstrijden. Hij staat in voor:  

 de ontvangst van de tegenstrever en de scheidsrechter  

 het invullen van het scheidsrechtersblad 

 het toezicht in de kleedkamer en het beheer van de kledij 

 het verzamelen en bewaken van waardevolle voorwerpen 

 de drankbonnetjes  

 het toedienen van eerste zorgen bij kwetsuren  

 het bijhouden van opwarming- en wedstrijdballen  

 de organisatie van vervoer bij uitwedstrijden.  

 

2.4 Het feestcomité 
 

Het feestcomité bestaat uit vrijwilligers (ouders, supporters, sympathisanten, ...) 

die de club een warm hart toedragen. Het comité heeft meerdere doelstellingen:  

 De werking van FC Punt-Larum ondersteunen door een handje toe te steken 

bij activiteiten van de club 

 Initiatieven nemen om extra financiële middelen te genereren 

 Initiatieven nemen ter vermaak van alle clubleden en supporters 

 

Het feestcomité functioneert steeds onder naam van de club en onder toezicht van 

het algemeen bestuur. Eventuele budgetten worden beheerd door het algemeen 

bestuur en onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.  

 

2.5 De spelers  
 

Alles wordt in het werk gesteld om de spelers in de beste omstandigheden hun 

favoriete sport te laten beoefenen. We rekenen natuurlijk ook op hun 

medewerking: 

 Ze stellen zich coachbaar op en ze staan open voor bijsturingen door de trainer 

en / of ploegafgevaardigden.  

 Bij wedstrijden dragen ze de training die ze van de club hebben gekregen. Dit 

verhoogt het groepsgevoel en ook de sponsors zullen tevreden zijn. 

 Bij de wedstrijden zijn ze stipt op het doorgegeven tijdstip op de plaats van de 

afspraak. 

 Bij de trainingen zijn ze een kwartier voor aanvang ‘trainingsklaar’ op het 

trainingsveld aanwezig: voldoende opgepompte bal, aangepaste kledij en 

schoeisel, geen sierraden of piercings. 

 Ze lichten de trainer zo snel mogelijk in over eventuele kwetsuren. 

 Ze waarschuwen de trainer indien ze niet aanwezig kunnen zijn op de 

trainingen of de wedstrijden.  

 De spelers (vanaf miniemen) overhandigen voor de wedstrijd hun 

identiteitskaart of kids-ID aan de afgevaardigde.  
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2.6 De ouders 
 

Uiteraard moeten we ook op de (groot)ouders van onze spelers kunnen rekenen:  

 Ze tonen positieve belangstelling voor hun ploeg en de club. Ze moedigen alle 

spelers aan en onthouden zich van kritiek of verwijten. 

 Ze steunen de ploeg en de club zo goed mogelijk in de organisatie van hun 

activiteiten (vervoer verzorgen, stipte aanwezigheid stimuleren)  

 Ze zijn bereid te participeren in het beurtrolsysteem van de ‘kantinedienst’ die 

door het jeugdbestuur wordt opgesteld. 

 Ze trachten zoveel mogelijk rekening te houden met de planning van 

trainingen en wedstrijden opdat hun kind maximaal kan deelnemen.  

 Ze hanteren het verbod op deelname aan trainingen of wedstrijden niet als 

strafmaat voor hun kind. 

 Ze respecteren de voorschriften voor het onderhoud van de toegewezen 

wedstrijdkledij (welke eigendom blijft van de club). 

 Ze waarschuwen de trainer of afgevaardigde bij elke wijziging in de 

persoonsgegevens van hun kind.  

 Ze kunnen steeds bij de trainer of de afgevaardigde terecht met vragen of 

opmerkingen. 

 

3 Enkele afspraken  
 

 Het magazijntje met het voetbalmateriaal is enkel toegankelijk voor de 

ploegbegeleiding (trainer + afgevaardigde) of voor de spelers onder hun 

toezicht. 

 Het is niemand toegestaan om:  

 te roken in de kleedkamers, de gangen, de kantine of de andere lokalen.  

 te voetballen in de kleedkamers, de gangen, de kantine of de andere 

lokalen.  

 kledij, beenbeschermers of schoeisel proper te maken onder de douche. 

 We rekenen op ieders respect voor de clubinfrastructuur, de eigendommen 

van de club (kledij, ballen, trainingsmaterialen, ...) en de eigendommen van 

onze buren:  

 Niet tegen de gastank, dakgoten, ruiten of deuren trappen 

 Schoeisel niet proper kloppen tegen buiten- of binnenmuren 

 Niet spelen in de omliggende (maïs)velden 

 Geen afval achterlaten op de velden, de parkings of de openbare weg 

 

 

De ouders, spelers, afgevaardigden en trainers verklaren zich door hun 

lidmaatschap akkoord met dit Jeugdbeleidsplan en engageren zich om het zo goed 

mogelijk na te leven.  

 


