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Algemene Opleidingsvisie
“Polyvalente spelers opleiden die het zonevoetbal beheersen”
De jeugdopleiding van E. Termien probeert alle ploegen met dezelfde spelopvatting
=zonevoetbal op te leiden en dit in een 4-3-3 spelsysteem waarbij fun, formation en het
kind centraal staan.
Door het aanleren en beheersen van zonevoetbal ontwikkelt de speler zijn inzicht en
voetbalintelligentie die hem in staat zal stellen om de juiste acties te maken op het juiste
moment. Polyvalent wil zeggen dat elke veldspeler minimum twee posities kan spelen.

De hoekstenen
De vier hoekstenen van onze jeugdwerking.
Speler Centraal

Opvoeding

Voetbalontwikkeling

Fun

Speler centraal
Hernieuwing van de opleidingsvisie in functie in van een krachtig leerproces : elke speler







Speelt bijna de gehele tijd voetbal
Komt vaak aan de bal
Krijgt veel scoringskansen
Mag vrij spelen
Wordt aangemoedigd door de coach
Wordt gesteund door de ouders

Fun





Plezier voor iedereen: van debutantje tot profspeler
Fun voor iedere speler, ook voor de ‘mindere goden’
Het plezier om te spelen en het plezier om te leren voetbal spelen
Terugkeer naar het plezier van het straatvoetbal
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Voetbalontwikkeling






U4-U5 : Multimove – Beweging - Balgewenning
U6 : Exploratiefase
U7-U17 : Individuele Opleidingsfase
o Basistechnieken
o Basistactieken
o Functioneren in teamverband
U18-U21 : Vervolgmakingsfase
o Integratie in het volwassenvoetbal
o Doorontwikkeling via een geïndividualiseerde aanpak

Opvoeding
Enorm belangrijk is de ondersteuning en aanmoediging op een positieve wijze en aandacht
het psychisch welbevinden van een speler. De maatschappij is erg veranderd en jongeren
hebben nood aan positieve begeleiding.
VOETBAL ALS MIDDEL… SOCIALE ONTWIKKELING ALS DOEL!
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WILLEN WINNEN… KUNNEN VERLIEZEN
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De bouwstenen
Eendracht Termien streeft ernaar om de persoonlijke ontwikkeling van elke jeugdspeler
optimaal te stimuleren door middel van een kwalitatieve voetbalopleiding. De hoekstenen
van deze opleiding worden weergeven in onderstaand diagram.
•Baas over
eigen lichaam

•Baas over
spelgebeuren

•Baas over de
bal

Fysisch

Technisch

Tactisch

Mentaal
•Baas over
zichzelf

De voetbalopleiding gebruikt bovenstaande bouwstenen om een algemene ontwikkeling de
bekomen. De focus is steeds aangepast aan de leeftijdscategorie. Zie onderstaand overzicht
voor meer verduidelijking.
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Fysieke opleidingsdoelstellingen

Tactisch/Technische opleidingsdoelstellingen

Mentale opleidingsdoelstellingen
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Principes
Om de doelstellingen te bereiken gaan we uit van een aantal principes die de basis vormen
voor het handelen van ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van de jeugdspeler
1. Wij stellen de voetbaltechnische en tactische opleiding centraal
 Wij coachen tijdens de wedstrijden gericht op de leerdoelen die tijdens de training
nagestreefd worden
 Het wedstrijdresultaat is daarmee ondergeschikt aan het opleidingsresultaat
 Wij maken het individu daarbij niet ondergeschikt aan het collectief. Elke jeugdspeler
heeft zijn individuele voetbaltechnische kwaliteiten en deze kwaliteiten moeten
ontwikkeld worden, want dat verhoogt de spelvreugde van de jeugdspeler
 Wij leiden alle jeugdleden op hun eigen niveau op, daarom maken wij zowel
onderscheid naar de leeftijdscategorie (van debutant tot en met belofte), als naar een
prestatief en een recreatief niveau
 Daarbij geldt dat indien de psychische en lichamelijke eigenschappen dat toelaten
een jeugdspeler open een zo hoog mogelijk niveau moet kunnen voetballen
2. Wij ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van jeugdleden binnen een ploegsport
 Wij geven aandacht aan de individuele ontwikkeling van de jeugdleden
 Elk jeugdlid ontwikkelt zich op een individuele manier. Wij trachten deze individuele
ontwikkeling van de jeugdleden in te passen in het kader van een ploegsport.
Daartoe geven wij ook aandacht aan de ontwikkeling van de teamspirit
 Van de jongens van de beloften en de U21 wordt een bepaalde lifestyle verwacht :
houd je aan de opgelegde gedragscode die trainers hanteren
 Wij organiseren daartoe overlegmomenten met betrekking tot de coördinatie en
organisatie van het technische beleid

Speelstijl jeugdploegen
We streven ernaar onze spelertjes in alle situaties te laten kiezen voor een voetballende
oplossing, zelfs wanneer dit op korte termijn leidt tot tegendoelpunten en
verlieswedstrijden. In dezelfde optiek motiveren we elke speler op het veld, inclusief te
doelman, om actief deel te nemen aan het spel en te helpen de opbouw van achteren uit te
verzorgen.
Bij de onderbouw ligt de nadruk op techniek en de individuele actie. Naarmate de leeftijd
vordert, komen er steeds meer tactische aspecten aan bod en komt het collectief aan bod.
Het individu blijft echter steeds centraal staan.
De onderbouw speelt verplicht in een ruitformatie, met uitzondering van de 2vs2 bij de u6.
In de middenbouw wordt een dubbele ruitformatie gehanteerd. De bovenbouw, 11vs11,
wordt aangeraden om 4-3-3 te spelen. Afhankelijk van de kwaliteit van de eigen ploeg en de
sterkte van de reeks kan daar in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden.
We zien nauw toe op de polyvalentie van onze spelers. In alle jeugdcategorieën wordt
aangeraden om de spelers op verschillende posities te laten spelen en zeker geen vaste
positie te geven. Voor de doelmannen komt dit erop neer dat er géén vaste doelman bij de
onderbouw gekozen wordt. Elke speler staat in beurtrol in doel. Spelers die aanleg hebben
om doelman te worden kunnen vaker aan bod komen dan de medespelers, maar dit zeker
niet elke wedstrijd.
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Al het bovenstaande leidt er automatisch toe dat de prioriteit ligt op de opleiding van de
spelers en niet op het korte termijn resultaat in de competitie. Het motto voor de
wedstrijden is: Willen winnen maar kunnen verliezen.

