Missie & visie
jeugdopleiding Standaard Denderleeuw.

Missie en visie.
Wij Standaard Denderleeuw jeugdopleiding hun hebben als doel om zoveel
mogelijk spelers uit eigen jeugdwerking te laten doorstromen naar het eerste
elftal.
We willen tevens dat alle spelers (ook deze met minder sportieve ambities of
kwaliteiten) zich thuis voelen binnen onze club en genieten van een sportieve en
kwalitatieve opleiding.
We streven er naar om bij Standaard Denderleeuw de jeugd gestructureerd te
laten voetballen zodat elke speler zich ten volle kan ontwikkelen op gebied van
techniek, tactiek en inzicht.
Uiteraard spelen ook mentaliteit, discipline en waarden en normen een zeer
belangrijke rol.
Het sociale aspect krijgt steeds aandacht tijdens de opleiding. Prestaties zijn
ten alle tijde ondergeschikt aan het opleiden van onze spelers.
We willen graag winnen, het is ook leuk om te winnen, maar het moet steeds op
een verantwoorde en sportieve manier gebeuren.

DOELSTELLINGEN
Algemene Doelstellingen
Spelers opleiden voor gewestelijk voetbal niveau 3.
Talentvolle spelers uit de regio bij onze club proberen aan te sluiten.
Jeugd plezier aan het voetbal laten beleven.
Jaarlijks zoveel mogelijk spelers afleveren voor het eerste elftal.
Jaarlijks zoveel mogelijk spelers afleveren naar beloften.
Alle spelers een zo goed mogelijke opleiding garanderen.
Meisjesvoetbal beter integreren binnen de club.
Opleidingen verzorgen door zoveel mogelijk gediplomeerde opleiders (trainers).

Specifieke doelstellingen
Aanpassen aan het niveau van gewestelijk voetbal niveau 3.
Discipline en respect verbeteren.
Voetbalvisie en trainingsmethodiek verbeteren en trachten uit te voeren.
Communicatie en verstandhouding tussen alle medewerkers/spelers/ouders
verbeteren.
Scouting proberen te verfijnen.
High 5 ouder uitwerken en toepassen.

Introduceren Multimove binnen het lesplan.

UITGANGSPUNTEN
Een aantal uitgangspunten vormen belangrijke randvoorwaarden waar de club
dient mee rekening te houden met betrekking tot de ontwikkeling van de
jeugdspeler.
Daarbij is niet alleen de ontwikkeling op voetbalgebied belangrijk, maar ook de
ontwikkeling op sociaal en maatschappelijk vlak.
* Juist evenwicht tussen sport en studies vinden
* Plezier en beleving is belangrijk
* Elke speler is uniek
* Individuele ontwikkeling staat centraal
* Winnen is leuk maar blijft ondergeschikt.

METHODISCHE OPBOUW
Vanaf U6 tot U17 spelen we met één concept.





U6 (2V2) zonder scheidsrechter
U7-U8-U9 (5v5) in ruitvorm
U10-U11-U12-U13 (8v8) spelen in dubbele ruit 1-3-3-1
U15-U17 (11v11) spelen zonevoetbal in een 1-4-3-3

Met deze vaste structuur kunnen we werken
-Met vaste nummers
-Met zone voetbal
-Met specifieke taken per positie
-Met specifieke taken per linie

SPORTIEF BELEID

Onderbouw U6-U7-U8-U9
Middenbouw U10-U11-U12-U13
Bovenbouw U15-U17
We onderscheiden 5 fasen in onze jeugdopleiding bij Standaard Denderleeuw.

1ste speelfase; Van SPELEN met de bal naar leren voetbalSPELEN (Onderbouw)
2de coördinatiefase; Gouden leeftijd voor bal en lichaamsbeweging (Middenbouw)
3de puberteitsfase; Periode waarin de spelers hun groeispurt hebben (U13-U15) –
Optimaliseren van technisch, tactisch, mentaal en fysiek vermogen.
4de wedstrijd-win fase; Presteren en individualiseren (Bovenbouw) Voetbal
specifieke ontwikkeling van coördinatie, lenigheid, uithouding, snelheid, kracht +
functioneren in ploegverband (teamtactics).
5de postformatiefase; vervolmaken en voorbereiden op 1ste ploeg/beloften Jong
rassing.

ONDERBOUW U6
(Exploratie = Balgewenning)
2V2 = Dribbling game.







Fun aspect = vrij al spelen leren.

Plezier voor iedereen
Fun voor alle spelers ook voor de “mindere goden”
Het plezier om te spelen het plezier om te leren = voetbal spelen
Terug naar het plezier van straatvoetbal
Zonder scheidsrechter; spelers lossen 90% van spelsituaties zelf op, geef
enkel hulp wanneer nodig.
Iedere speler.







Speelt bijna de gehele tijd voetbal
Komt vaak aan de bal.
Krijgt scoringskansen
Mag vrij spelen = zelf ontdekken = laat ze maar doen
Wordt enkel aangemoedigd door de trainer en wordt gesteund door de
ouders (wees een high 5 ouder!)

ONDERBOUW U7-U8-U9
(Individuele opleiding = basistechnieken en basistechnieken)
5V5 = Dribbling Game








Fun Aspect = vrij al spelend leren.

Plezier voor iedereen
Fun voor alle spelers ook voor de “mindere goden”
Het plezier om te spelen het plezier om te leren = voetbal spelen
Terug naar het plezier van straatvoetbal
Met vrijwillige scheidsrechter
Recreatief = deelnemen is belangrijker dan winnen
Iedere speler











Krijgt minstens 50% speeltijd
Komt vaak aan de bal
Krijgt scoringskansen
Speelt in rotatiesysteem (Geen vaste posities)
Leert de posities (Op basis vliegtuig; Piloot-staart en vleugels)
Gouden leeftijd voor basis van Basics en teamtactics
Basics zijn het geheel van technische en tactische basisvaardigheden die
een speler op het einde van de opleiding moet beheersen om binnen de
11v11 goed te kunnen functioneren, ongeacht het spelsysteem en
spelconcept.
Teamtactics zijn het geheel van handelingen die de verschillende spelers
dienen uit te voeren om als team zo goed mogelijk te functioneren
ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de spelers gebruik
maken van de basics, de fysieke en mentale vaardigheden.

MIDDENBOUW U10-U11-U12-U13
(Individuele opleiding = basistechnieken en basistactieken)
8V8 = Passing Game







Fun Aspect = vrij al spelend leren

Plezier voor iedereen
Fun voor alle spelers ook voor de “mindere goden”
Het plezier om te spelen het plezier om te leren = voetbal spelen
Met vrijwillige scheidsrechter
Recreatief = deelnemen is belangrijker dan winnen

Iedere speler








Krijgt minstens 50% speeltijd
Leert de posities gekoppeld aan nummers
Speelt in rotatiesysteem (geen vaste positie) Behalve doelwachter (U10U11)
Spelers komen in hun best mogelijke posities te spelen (U12-U13)
Basics zijn het geheel van technische en tactische basisvaardigheden die
een speler op het einde van de opleiding moet beheersen om binnen de
11v11 goed te kunnen functioneren, ongeacht het spelsysteem en
spelconcept.
Teamtactics zijn het geheel van handelingen die de verschillende spelers
dienen uit te voeren om als team zo goed mogelijk te functioneren
ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de spelers gebruik
maken van de basics, de fysieke en mentale vaardigheden.

BOVENBOUW U15-U17
(Individuele opleiding = basistechnieken en basistactieken)
11v11 = Passing Game
Fun Aspect = vrij al spelend leren rekening houdend met bepaalde taken





Plezier voor iedereen
Fun voor iedere speler
Met Officiële scheidsrechter
Competitief = winnen is het doel maar geen noodzaak
Iedere speler









Zal als basisinstelling opgeleid worden in een 1-4-3-3 systeem.
Zal opgeleid worden naar de normen van het moderne voetbal
(zonevoetbal)
Leert posities gekoppeld aan nummers in verschillende spelsystemen.
Spelers komen op hun best mogelijke positie te spelen.
Zal indien mogelijk op minstens 2 posities opgeleid worden
(polyvalentie)
Basics zijn het geheel van technische en tactische basisvaardigheden
die een speler op het einde van de opleiding moet beheersen om binnen
de 11v11 goed te kunnen functioneren, ongeacht het spelsysteem en
spelconcept.
Teamtactics zijn het geheel van handelingen die de verschillende
spelers dienen uit te voeren om als team zo goed mogelijk te
functioneren ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de
spelers gebruik maken van de basics, de fysieke en mentale
vaardigheden.

NIEUWE SPELERS / SCOUTING
Scouting met respect en fairplay.
Als club zijn eigen spelers prioriteit nummer 1.
Onderbouw-middenbouw Hier zal de club enkel op zoek gaan naar spelers als dit
genoodzaakt is naar vervolmaking van kernen toe.
Als familieclub leggen we geen normen op = iedereen is welkom.
Bovenbouw Er zal specifiek naar getalenteerde spelers gescout worden om
gewestelijk niveau te ambiëren i.v.f. doorstroming jeugd in optimale
omstandigheden naar beloften/eerste ploeg.
Nieuwe spelers zullen steeds getest worden, dit om eigen opgeleide jeugd steeds
prioritair te behandelen.
WERKING SCOUTING





In de loop van het seizoen vragen we aan alle trainers, afgevaardigden
om bij de tegenstanders “talenten” te detecteren en te rapporteren
Indien 2 positieve verslagen (heen en terugwedstrijd) zullen de jeugd
coördinatoren als laatste 1 wedstrijd gaan bekijken en speler
uitnodigen voor een paar trainingen binnen onze club om dan in
samenspraak met de ouders en speler tot een eventuele overgang te
komen.
Spelers die zichzelf aanbieden laten we op selectiedagen naar onze
club komen, na de eerste training maken we reeds een eerste selectie,
pas na een 2de training en indien mogelijk na het bekijken van een
wedstrijd zullen we mogelijke overgang tewerkstellingen.

Deze hele procedure wordt pas opgestart indien voor een bepaalde groep
versterking/vervolmaking kernen nodig is, ook gaan we er vanuit dat we enkel
spelers aannemen die minimum het niveau halen van onze “betere” spelers.
Vanaf U15 gaan we gericht op posities zoeken of rekruteren.

T.v.j.o. Limpens Steve

