Jeugdbeleidsplan FC Punt Larum
1. Missie
FC Punt Larum biedt haar jeugdspelers een stimulerende omgeving om voetbalsport
te beoefenen. Voetbalplezier en -vorming staan hierbij centraal en gaan hand in hand
met een gezonde winnaarsmentaliteit.

2. Visie
2.1. We streven onze missie na aan de hand van:
• Bekwame en gemotiveerde trainers en begeleiders die positief en doelgericht
coachen
• De zorg voor een veilige omgeving en optimale materiële omstandigheden
• Een goede omkadering, structuur en organisatie
• Een aangename voetbalsfeer op en rond de terreinen, in de kleedkamers en in de
kantine
2.2. De toekomst moet verzorgd, technisch verfijnd combinatievoetbal brengen met
progressief balbezit. We staan voor sportief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal.
2.3. 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.
2.4. Het bestuur, de jeugdcoördinator en de trainers evalueren continu de beleving
(amuseren de kinderen zich?) en de ontwikkeling (maken de kinderen vooruitgang?)
en nemen desgevallend initiatieven om bij te sturen.

3. Vorming
3.1. Leerplan
3.1.1. FC Punt Larum moet bekend staan als een ploeg die elke speler, ongeacht zijn
niveau, beter wil maken. De doelstellingen daarbij zijn:
• stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
• vormen van voetbal intelligente spelers
• vormen van voetballers met een persoonlijkheid
• focus op techniek
• aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend als het moet
• opbouw vanuit de verdediging
• zonevoetbal (voetbal waarbij niet enkel de benen maar ook het hoofd telt)

3.1.2. De ploegen en de spelers krijgen per leeftijdscategorie bepaalde basics en team
tactics aangeleerd. We bieden aan alle leeftijden gestructureerde
thematrainingen aan van een kwalitatief niveau en in lijn met de visie van de club.
3.2. Leerprincipes
3.2.1. Spelconcepten
• De jongere leeftijden spelen 2vs2 (U6), 3vs3 (U7), 5vs5 (U8 en U9) en 8vs8
(U10 tot en met U13).
• 5vs5 wordt in een ruitopstelling gespeeld, 8vs8 in een dubbele ruit.
• Onze 11vs11 jeugdploegen spelen in een 1-4-3-3 opstelling. Alle trainers
mogen echter hun eigen persoonlijke toets geven aan dit systeem.
3.2.2. Het resultaat is tijdens de opleiding ondergeschikt aan het leerproces van de
ploeg en aan de individuele ontwikkeling. Enkele doelstellingen die we in de
ontwikkeling nastreven zijn :
• Keeper moet leren mee te voetballen
• Spelers moeten leren de beste keuze te maken (soms dribbel, soms schot,
meestal pass)
• Balrecuperatie wordt gevolgd door terug voetballend op te bouwen
• Individuele succesbeleving is belangrijk, collectieve succesbeleving is ons
doel
• Opbouw van achteruit
• Ruimte creëren en opzoeken
• Actie maken
• Diagonale passing
• Hoge pressing
3.2.3. Tot en met de U9 worden de spelers op elke positie opgesteld. Zo leren ze wat
er van elke positie verwacht wordt. Vanaf U10-13 krijgen spelers meer en meer
een vaste positie.

4. Organisatie
4.1. Aansluitingen
•

•

Nieuwe spelers kunnen zich aanmelden op de onthaaltrainingen die jaarlijks in
april worden georganiseerd. Op andere momenten is aansluiting enkel mogelijk in
overleg met de jeugdcoördinator en voor zover er beschikbare plaatsen zijn in de
leeftijdscategorie. Vanaf U10 wordt tevens rekening gehouden met de specifieke
voetbalvaardigheden. Deze worden door de trainer en jeugdcoördinator
geëvalueerd in tenminste twee proeftrainingen.
Alle jeugdspelers dienen over de minimum vereiste motorische vaardigheden te
beschikken. Het jeugdbestuur en de jeugdcoördinator evalueren dit in overleg met
de trainers en communiceren over de (on)mogelijkheden met de ouders.

4.2. Indeling van de ploegen
4.2.1. De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de indeling van de ploegen. Hij
houdt hierbij rekening met meerdere factoren:
• Het aantal spelers binnen een leeftijdscategorie
• De kalender- en voetballeeftijd van elke speler
• De vaardigheden, talenten en beperkingen van elke speler
4.2.2. In elke leeftijdscategorie kan er met een A en B ploeg gewerkt worden.
• Deze indeling heeft als doel om elke speler zijn kwaliteiten maximaal te
laten benutten in de best mogelijke omgeving.
• Zwakkere spelers worden gestimuleerd door het niveau van de training en
van medespelers waardoor ook zij kunnen groeien in hun ontwikkeling.
4.2.3. Doorschuiven van spelers
• In het belang van de individuele ontwikkeling van een speler kan de
jeugdcoördinator beslissen om een speler door te schuiven naar een hogere
(of opnieuw naar een lagere) categorie. De jeugdcoördinator overlegt
hiervoor met het bestuur en trainers (jeugd en/of eerste ploeg).
• Na de U21 worden de spelers op basis van hun spelniveau ingedeeld bij de
reserve B, de reserve A of de eerste ploeg; dit voor elke ploeg onder
voorbehoud van het vereiste spelniveau.
4.3. Inschrijving van de ploegen
•
•

Het jeugdbestuur en de jeugdcoördinator beslissen samen met de betrokken
trainers welke ploeg op welk competitieniveau zal aantreden.
We streven daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau en niveau 3 is de
doelstelling.

4.4. Wedstrijden
4.4.1. Deelname
•
•

Alle aangesloten spelers krijgen de kans om wedstrijden te spelen om zich te
meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.
Alle spelers krijgen minstens 50% speelgelegenheid mits ze regelmatig op de
training aanwezig zijn. Vanaf U15 kan dit minder zijn omwille van niet of weinig
trainen, niet het gewenste niveau, … enz.

4.4.2. Principes
•
•
•
•

Elke speler verschijnt regelmatig aan de aftrap
De trainer coacht positief
De supporters moedigen de ploegen aan
De ploegen proberen te winnen maar kunnen verliezen

4.4.3. Afspraken
•
•
•

De spelers en trainers dragen bij elke wedstrijd de training die ze van de club
hebben gekregen.
De spelers zijn stipt op het doorgegeven tijdstip op de plaats van de afspraak.
De spelers (vanaf U15) overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan
de afgevaardigde.

4.5. Trainingen
4.5.1. Deelname
•
•

Elke speler neemt maximaal deel aan de trainingen.
De spelers zijn een kwartier voor aanvang ‘trainingsklaar’ op het trainingsveld:
o voldoende opgepompte bal
o aangepaste kledij en schoeisel
o beenbeschermers
o geen sierraden of piercings

4.5.2. Principes
•
•

De trainer stelt de training op in functie van het niveau van de spelers en de
leerdoelstellingen.
Naast de leerdoelstellingen staat tijdens de trainingen het spelplezier voorop.
Daarom streven we er naar dat iedere speler:
o Bijna de gehele tijd voetbal speelt
o Vaak aan de bal komt
o Veel scoringskansen krijgt
o Vrij mag voetballen
o Positief wordt gecoacht door de trainer

5. Uitdagingen
5.1. Vorming
•

De ambitie is om de beste jeugdopleiding in de regio aan te bieden.

5.2. Doorstroom naar de eerste ploeg
•

FC Punt Larum wil alle jeugdspelers optimaal vormen en opleiden en maximaal de
kans geven om door te stromen naar de eerste ploeg. Deze
ontwikkelingsmogelijkheden en jeugddoorstroming moeten de aantrekkingskracht
van onze club verder verhogen.

•

•

•

De éénvormigheid in de vorming van onze jeugdspelers (leerplan en leerprincipes)
over alle leeftijden moet zich maximaal verder zetten in de speelwijze van onze
eerste ploeg. Zo verhogen we de kans om door te stromen omdat het makkelijker
is voor de spelers om zich aan te passen.
De doelstelling is om, afhankelijk van het niveau en de reeks waarin de eerste ploeg
speelt, de eerste ploeg voor 50% samen te stellen met spelers die hun
jeugdopleiding in onze club genoten.
De eerste ploeg vormt dus het ultieme doel van de jeugdwerking en -opleiding en
is het uithangbord van onze club.

6. Taakomschrijvingen
6.1. Jeugdcoördinator
6.1.1. De jeugdcoördinator ambieert om de visie van FC Punt Larum wat betreft
jeugdvoetbal in praktijk te brengen. Daartoe draagt hij zorg voor:
• Werving, aanstelling en begeleiding van geschikte jeugdtrainers
• Vorming van de jeugdtrainers wat betreft:
o Bepalen van leeftijdsspecifieke doelstellingen
o Voorbereiden van trainingen in doelgerichte werkvormen
o Optimale uitvoering bij het organiseren en geven van de trainingen
o Optimale uitvoering bij het coachen tijdens de wedstrijden
• Frequente aanwezigheid op wedstrijden, trainingen en activiteiten van de
jeugd
6.1.2. De TVJO wordt in al zijn taken bijgestaan door het jeugdbestuur en is in
samenspraak mét het jeugdbestuur verantwoordelijk voor de jeugdwerking.
• Aansluiten of doorschuiven van spelers in functie van hun spelniveau en
ontwikkeling
• Indeling van de ploegen en inschrijving in de juiste jeugdreeksen
• Toewijzen van trainers en afgevaardigden aan de jeugdploegen
• Noden van de jeugd in functie van een optimale werking en een positief imago
• Initiatieven voor een optimale ontwikkeling van onze jeugdspelers
• Probleemoplossende aanpak die maximaal aansluit bij het jeugdbeleidsplan
6.2. Trainers
6.2.1. De trainer is de organisator, begeleider en animator van zijn ploeg:
• 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 fungeert als aanspreekpunt voor alle ploeg gerelateerde vragen.

6.2.2. De club verwacht van al de trainers:
• Waardige behandelding van alle spelers
• Vlotte en gepaste omgang met kinderen en inleving in hun denkwereld
• Denkt aan vooruitgang spelers en niet aan het resultaat
• Communiceert goed en duidelijk
• Volgt de opleidingsvisie van de club
• Is bereid om zichzelf constant in vraag te stellen en bij te leren
• Is in staat een team met alle taken er om heen te managen
• Voorbeeldfunctie qua gedrag, sportiviteit en fair-play
6.3. Ploegafgevaardigden
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 digitale wedstrijdformulier
• 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.
6.4. Spelers
6.4.1. FC Punt Larum verwacht van al haar spelers gepast gedrag op alle trainingen,
uit- en thuiswedstrijden en activiteiten:
• Respect voor anderen: tegenspelers, medespelers, scheidsrechters,
begeleiders, trainers, supporters, ...
• Respect voor materiaal: training- en wedstrijdmateriaal, kleedkamers, ...
• Nultolerantie wat betreft druggebruik, vandalisme, agressie, 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
6.4.2. De spelers stellen zich open voor coaching en bijsturing door de trainer en / of
ploegafgevaardigden.
6.4.3. Ze waarschuwen de trainer indien ze niet aanwezig kunnen zijn op de trainingen
of de wedstrijden en ze lichten de trainer zo snel mogelijk in over eventuele
kwetsuren.

6.5. 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.

7. Afspraken
7.1. Het is niemand toegestaan om:
• Te roken in de kleedkamers, de gangen, de kantine of de andere lokalen
• Kledij, beenbeschermers of schoeisel proper te maken onder de douche.
• Voetbalschoenen te dragen in de kantine
• Te voetballen in de kleedkamers, de gangen, de kantine of de andere lokalen
• Rond te hangen in gangen en kleedkamers
• De technische ruimte, het secretariaat of de kleedkamers van de scheidsrechters
te betreden
7.2. We rekenen op ieders respect voor de clubinfrastructuur, de eigendommen van de
club (kledij, ballen, trainingsmaterialen, ...) en de eigendommen van onze buren:
• Voetbaltassen in de rekken, niet in de kantine
• Niet met de bal tegen muren 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

8. Engagementsverklaring
Door aan te sluiten bij FC Punt larum onderschrijf ik dit jeugdbeleidsplan. Ik verklaar me
akkoord en respecteer:
• De doelstellingen, methoden en werkwijzen van de jeugdwerking
• De beslissingen van het bestuur, de jeugdcoördinator en de trainers
Ik engageer me tevens om actief deel te nemen aan de kantinedienst in het beurtrolsysteem
zoals het wordt opgesteld door het jeugdbestuur.
Tekortkomingen in de naleving van de afspraken door spelers e/of ouders zullen worden
besproken en kunnen leiden tot maatregelen waarbij beperking in deelname aan trainingen
en wedstrijden niet wordt uitgesloten.
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