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Talentontwikkeling : Visie en Strategie
Dit plan heeft de ambitie om de hoofdlijnen aan te geven, nodig om onze jonge
voetballers op een verantwoorde wijze te begeleiden en op te leiden tot volwassen
performers op alle niveaus, mede geïnspireerd door de “Visie Voetbalfederatie
Vlaanderen (VfV)”
Daarom hebben we een visie en strategie ontwikkeld die garant moet staan voor een
prettige leeromgeving en die moet leiden naar een leven vol (voetbal) sport. De
“persoonlijke ontwikkeling van elke voetballeerling” om te kunnen functioneren in een
team staat in onze visie centraal. Dit is absoluut noodzakelijk om de voetbalatleet toe
te laten om zijn potentieel maximaal te laten ontwikkelen gedurende de lange weg
naar het volwassen bewegingsvoetbal van vandaag.
Werken met jeugd is werken met kinderen. Wanneer een spelertje zijn eerste
stappen zet in de voetbalwereld, is hij niet meer dan kleuter. Om uit te groeien tot
een speler die kan meedraaien in het volwassen bewegingsvoetbal van vandaag,
moet hij, verdeeld over verscheidene categorieën, een complexe materie verwerken.
Net zoals dit in het onderwijs in het algemeen het geval is, moeten we de juiste
leerstof (oefenstof) op het juiste tijdstip aanreiken.
In de voetbalopleiding is dat niet anders. Om te komen tot het bewegingsvoetbal van
vandaag, moet er een stappenplan gemaakt worden. Wanneer een kind op het
verkeerde moment met bepaalde streefdoelen geconfronteerd wordt, zal het deze
niet begrijpen.
Het is dan ook de voornaamste taak van de opleiders om er voor te zorgen dat :
• Elke voetballeerling de juiste oefenstof op het juiste moment krijgt.
• Hij als opleider van een hogere categorie, perfect weet, wat de spelertjes al
geleerd zouden moeten hebben.

In navolging van dit plan hebben wij als club een aantal standpunten ingenomen :

Ontwikkelingsfase 1 (U6 – U7)


De groepen worden steeds opgedeeld aan de hand van de leeftijd.



Groepen van
plateauvorm



Er wordt niet gekozen voor een vaste doelman



We proberen op elke positie te roteren



Iedere speler speelt minstens 50%
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Ontwikkelingsfase 2 (U8 – U9)


De groepen worden steeds opgedeeld aan de hand van de leeftijd.



Training in plateauvorm waar het een sportieve meerwaarde betekent kan,
maar is geen noodzaak.



Er mag gekozen voor één vaste doelman of voor meerdere doelmannen.



Spelers waarvan we denken dat het voor hun opleiding beter zou zijn, indien
zij in een hogere categorie trainen en spelen, worden, na overleg met trainers,
jeugdcoördinator en ouders, doorgeschoven.



We proberen maximaal om op elke positie te roteren.



Iedere speler speelt minstens 50%.

Ontwikkelingsfase 3 (U10 – U13)


De groepen worden steeds opgedeeld aan de hand van de leeftijd.



Groepen trainen steeds apart.



Een vaste doelman voor elke categorie vanaf U14, de tweede doelman kan
steeds als veldspeler opgesteld worden



Spelers waarvan we denken dat het voor hun opleiding beter zou zijn, indien
zij in een hogere categorie trainen en spelen, worden, na overleg met trainers,
jeugdcoördinator en ouders, doorgeschoven.



We proberen iedere speler op zijn betere positie te laten spelen, maar in
functie van zijn opleiding zal hij ook op andere posities worden uitgespeeld.



Iedere speler speelt minstens 50%.

Ontwikkelingsfase 4 (U14 - U21)


De groepen worden steeds opgedeeld aan de hand van de leeftijd.



Een vaste doelman, de tweede doelman kan steeds als veldspeler opgesteld
worden.



Spelers waarvan we denken dat het voor hun opleiding beter zou zijn, worden,
na overleg met trainers en jeugdcoördinator, doorgeschoven naar de A-kern.



We proberen iedere speler op zijn betere positie te laten spelen, maar in
functie van zijn opleiding zal hij ook op andere posities worden uitgespeeld.



We proberen aan iedere speler zoveel mogelijk speelminuten te geven.

