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Voorwoord
FC Geleen Zuid is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief

bezig zijn met het voetbalspelletje. Dit voetbalontwikkelingsplan gaat over de wijze waarop FC

Geleen Zuid invulling wil geven aan de voetbaltechnische aspecten die een bijdrage leveren aan de

ontwikkeling van de voetballers en op die manier invulling geven aan de kern waar alles om draait:

‘voetbalplezier’.

FC Geleen Zuid wil langs een aantal lijnen werken aan het verhogen van het voetbalplezier. Om te

beginnen is voetbalplezier gediend met een goede organisatie binnen de vereniging en een keurig

verzorgde communicatie. Een prachtige en goed onderhouden sportaccommodatie mogen we hierbij

ook niet vergeten, evenals het sportmateriaal. Gezellige activiteiten voor jong en oud zijn onmisbaar.

En wat te denken van een goed waarden- en normenbeleid met daarbij behorende handhaving. FC

Geleen Zuid werkt hard aan verbeteringen op alle fronten.

Ten slotte past in bovengenoemd rijtje natuurlijk ook een gedegen voetbalopleiding. Als spelers niet

het gevoel hebben vooruitgang te boeken, dan is het snel gedaan met de lol. Het voetbaltechnische

beleid, waar dit plan de weerslag van is, staat dan ook centraal bij FC Geleen Zuid.

In het voorliggende plan komen diverse onderwerpen aan de orde. De doelstellingen, de individuele

ontwikkeling, de teamprestaties, de wedstrijden, de trainingen, de organisatie en de uitvoering.

Dit plan is tot stand gekomen na diverse discussieronden met ons technisch kader en het algemeen

bestuur.

Tot slot merken we op dat daar waar het woordje ‘hij’ staat ook ‘zij’ gelezen moet worden, want

meisjes en dames horen er helemaal bij.

april 2010

Leo Beckers, technisch coördinator

Jan Kubben, adviseur voetbaltechnische zaken

Peter Hovens, bestuurslid voetbaltechnische zaken a.i.

Update augustus2011

Erwin Tijssen, technisch coördinator

Peter Hovens, bestuurslid voetbaltechnische zaken a.i.
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De doelstellingen

De visie van FC Geleen Zuid luidt eenvoudig: ‘Voetballen met plezier leer je bij FC Geleen Zuid’

Om dat wensbeeld te bereiken is nogal het een en ander nodig. De hoofddoelen geven aan langs

welke lijnen we onze visie willen waarmaken. De doelen vormen het onderliggend wegennet.

In de volgende hoofdstukken wordt dit allemaal uitgewerkt.

Omdat het pupillen voetbal op E- en F niveau zijn eigen kenmerken kent, is in bijlage 1 een apart, op

maat gemaakt, ontwikkelingsplan voor de E en F pupillen opgenomen.
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Het voetbalsysteem met aantrekkelijk voetbal als uitgangspunt

Alle teams van FC Geleen Zuid spelen aantrekkelijk en aanvallend voetbal

De individuele ontwikkeling van de speler (technisch, tactisch, mentaal en fysiek) is, samen met

voetbalplezier, van primair belang. Het volgen van een vaste lijn bij het voetbalsysteem is hiertoe een

noodzakelijke voorwaarde.

Het kan niet zo zijn, dat een speler gewend is te spelen volgens een bepaald concept en het jaar

daarna - bij een andere trainer - met iets anders wordt geconfronteerd. Dat geldt ook voor de

doorstroming naar een ander elftal. Dat kan alleen als minimaal alle opleidingselftallen (in beginsel

vanaf de D-jeugd) volgens één en hetzelfde systeem voetballen.

Het systeem bij 11 tegen 11
Het voetbalsysteem waar we voor kiezen, zal aan de ene kant voetbalplezier moeten opleveren en

aan de andere kant een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van de spelers. Daarnaast is

het in de veldbezetting voor iedereen herkenbaar.

FC Geleen Zuid hanteert vanaf de D-jeugd het

1-4-3-3-systeem als basis.

De keeper speelt met nr.1, achterin spelen de

nummers 2-3-4-5 op lijn, dus zonder een laatste

man achter de verdedigingslinie. De verdedigers

geven elkaar rugdekking.

De D-jeugd mag er nog voor kiezen om met 3

middenvelders naast elkaar te spelen, maar

vanaf de C-jeugd spelen we met 2 controlerende

middenvelders (nrs. 6-8) en 1 middenvelder (nr.

10) met de punt naar voren.

Voorin spelen we met 1 diepe spits (nr. 9) en

bezetten we beide zijkanten (nrs. 7-11). Zie

afbeelding hiernaast.

Bij de opbouw schuiven we door in de linies,

waardoor een 1-3-4-3 situatie ontstaat met een

vlak middenveld of een ruit. Zie hieronder.
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1-4-3-31-3-4-3 (middenveld vlak met

doorgeschoven 5)

1-4-3-31-3-4-3 (middenveld ruit)

Het voetbalspel is echter niet statisch. De spelers zullen zeker vanaf het B-standaardteam te maken

krijgen met verschillende spelsystemen. In de opleiding besteden we daar aandacht aan. De spelers

leren hoe ze vanuit ons eigen systeem kunnen inspelen op een ander systeem/speltype.

In het trainersoverleg werkt de commissie voetbaltechnische zaken de diverse positionele taken - bij

de aspecten balbezit en balverlies - zo concreet mogelijk uit.

Herkenbaar aanvallend voetbal
FC Geleen Zuid kiest voor een herkenbaar systeem, dat aantrekkelijk aanvallend voetbal oplevert en

wil in dit systeem zoveel mogelijk uitgaan van de eigen kwaliteiten.

Binnen de 4 hoofdmomenten van het voetbal hanteren we de volgende richtlijnen:

 Balbezit tegenpartij

FC Geleen Zuid kiest voor aanvallend spel en wil daarom de tegenstander zo snel mogelijk onder

druk zetten. Dit dient door het gehele team plaats te vinden. Het is essentieel dat de laatste linie

ervoor zorgt dat de linies kort op elkaar aansluiten. De keeper sluit bij om zodoende rugdekking

te verzorgen. (Links druk, rechts kantelt en andersom)
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Verder gaat FC Geleen Zuid uit van het toepassen van ‘zoneverdediging’. Een dergelijke aanpak

vraagt van de voetballer inzicht. Daar besteden we in de voetbalopleiding aandacht aan.

 Balbezit tegenpartij naar Balbezit (balverovering)

Bij balverovering willen we zo snel mogelijk omschakelen en de diepte (de spitsen) proberen te

bereiken. De laatste linie dient zorgt dan weer voor een snelle goede aansluiting van de linies.

 Balbezit

We willen door middel van een verzorgde opbouw en goed positiespel kansen creëren,

resulterend in doelpunten. Een verzorgde opbouw van achteruit betekent dat het spelen van de

lange bal spelen niet het uitgangspunt is. Vanuit goed positiespel kan er eventueel in de linies

worden doorgeschoven om zodoende een extra man te creëren.

 Balbezit naar balbezit tegenpartij (balverlies)

Zelf het initiatief nemen en dominant willen spelen brengt altijd het risico van balverlies met

zich mee in de situatie dat dan vaak veel spelers vóór de bal zijn.

Bij balverlies wil FC Geleen Zuid zo snel mogelijk omschakelen naar het zetten van druk op de bal

door de meest nabije spelers, zodat de tegenpartij dan moeilijk(er) in de diepte/de lange bal kan

spelen. Dit geeft de overige spelers weer de tijd om in te zakken en ervoor te zorgen dat de

organisatie weer goed staat. Vervolgens zetten we weer zo snel mogelijk collectief druk.

Hoe ouder de spelers zijn, des te belangrijker worden de omschakelmomenten. In het

seniorenvoetbal zorgt dit vaak voor het verschil. Het is dan ook belangrijk, naarmate de leeftijd

vordert, hier diepgaander taakgericht op te trainen. Verdediging, middenveld en aanval hebben

hierin een verschillende taak.
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De individuele ontwikkeling van de voetballer

Elke speler bij FC Geleen Zuid haalt het maximale uit zijn talent

Voetbalontwikkeling bij de junioren (D t/mA) en senioren

Bij de individuele ontwikkeling van een speler gaat het erom dat hij telkens bijleert en niet blijft

stilstaan. Daarom is het belangrijk dat elke speler op zijn eigen niveau kan voetballen.

We streven daarbij naar evenwichtig samengestelde teams. Horizontale doorstroming van spelers,

dat wil zeggen binnen de leeftijdsgroep, passen we toe om de juiste balans te vinden. Ons hoogste

doel niet is het halen van een kampioenschap, maar de individuele ontwikkeling. Daarom zullen

spelers ook te maken kunnen krijgen met verticale doorstroming, wat neerkomt op verschuiving naar

een hogere leeftijdscategorie of dispensatie om in een lagere categorie te mogen spelen.

We hanteren de volgende uitgangspunten.

Algemeen

 We proberen horizontale doorstroming van een sterker team naar een zwakker team – op basis

van voetbalontwikkeling – zoveel als mogelijk te voorkomen.

 Het kan voorkomen dat vervroegde doorstroom getalsmatig noodzakelijk is om de teams goed

te bezetten. Bij de spelerskeuze zal het fysieke aspect een belangrijke factor zijn.

 In de teams die deelnemen aan een promotie/degradatiecompetitie mogen geen

dispensatiespelers uitkomen (reglement KNVB).

 Wanneer de teams helemaal bezet zijn, is instroom van nieuwe spelers pas mogelijk als een

nieuw team kan worden geformeerd en de begeleiding daarvan goed is geregeld. Het volgen van

de trainingen is in principe wel mogelijk.

Indeling en doorstroming binnen de D- t/m A-categorie

 We formeren uit de beste spelers de 1e en 2e teams met een redelijke verdeling van eerste en

tweedejaars en mogelijk spelers uit de voorafgaande leeftijdscategorie.

 Het 1e team heeft daarbinnen wel de sterkst mogelijke samenstelling. De selectieteams bestaan

uit minimaal 14 spelers en maximaal 16 spelers of 17 met 2 keepers. Voor secties die maar 2

teams hebben kan een 2e team meer spelers bevatten.

De indeling voor de selectieteams is afhankelijk van het totale aanbod van spelers binnen een

sectie. De sectiecoördinatoren en jeugdbestuur bepalen het aantal spelers per team

 Vervroegde verticale doorstromers worden bij voorkeur ingedeeld in het 1e team. Dit zijn

spelers die zowel op technisch als tactisch vlak in hun ontwikkeling toe zijn aan meer weerstand.

Het fysieke aspect kan hierbij ook een factor zijn, zij het steeds minder naarmate de spelers

ouder worden.
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 Dit kan een directe vervroegde doorstroming inhouden of eerst – gedurende een periode - een

trainingovergangsfase (bijv. 1x per week mee trainen).

 De kwaliteiten van het individu vormen steeds het uitgangspunt.

 Vervroegde verticale doorstroming kunnen we ook toepassen bij fysiek zeer sterke spelers met

mindere voetbalcapaciteiten. Dan gaat het in principe om doorstroming naar een recreatief

team.

 Vanaf de 3e teams (recreatief) streven we naar een samenstelling op basis van een nagenoeg

gelijkwaardige sterkte.

 De meisjes voetballen gedurende hun pupillen en juniorentijd in de jongensteams.

Doorstroming naar de senioren

Verticale doorstroming van junioren naar de seniorenselectie kan in meerdere variaties aan de orde

komen:

a. Directe doorstroming naar het 1e of 2e team:

Een speler die over bovengemiddelde talenten beschikt kan - ongeacht zijn leeftijd – voor

doorstroming naar het eerste of tweede elftal in aanmerking komen. Naast fysieke aspecten spelen

ook technisch/tactisch kwaliteiten een rol en niet te vergeten persoonlijkheidskenmerken (volwassen

gedrag). De betreffende speler moet volwaardig binnen de ‘basisgroep’ van het 1e of 2e team kunnen

functioneren.

b. Geleidelijke doorstroming naar de seniorenselectie:

 spelers, die in aanmerking komen om geleidelijk door te stromen naar de senioren, trainen

wekelijks een keer mee met de seniorenselectie, maar spelen de wedstrijd met hun eigen team.

Regelmatig zullen ze op zondag met een seniorenteam meegaan en ze krijgen dan minimaal 30

minuten speeltijd.

 als een speler op zondag een basisplaats heeft in het eerste team zal hij de dag ervoor niet met

zijn eigen jeugdteam spelen.

 als een speler in het 2e team een basisplaats krijgt, speelt hij bij voorkeur op zijn eigen positie en

speelt hij de dag ervoor maximaal een wedstrijdhelft in zijn eigen jeugdteam.

De procedure

 Jaarlijks maken we afspraken hoe we de 2e-jaars A-spelers bij de senioren inpassen. Het gaat dan

ook over de recreatief ingestelde voetballers.

 Als er aanleiding is om een jeugdspeler (incidenteel) te laten doorstromen neemt de

verantwoordelijke selectietrainer zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende

coördinerende jeugdtrainer. Er wordt altijd medewerking verleend, tenzij het vanwege

disciplinaire aspecten niet gewenst is om de speler in deze zin te belonen.
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 De technisch coördinator en de hoofdtrainer zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar

de speler en diens ouders over de bedoeling van de (incidentele) doorstroming naar een van de

seniorenselectieteams.

 Spelers die worden gevraagd om (incidenteel) door te stromen naar een seniorenteam krijgen

minimaal 45 minuten speelgelegenheid.

 In geval van meningsverschil tussen coördinator en trainer(s) beslist het bestuurslid

Voetbaltechnische Zaken.

De posities op het veld

De positie die een speler in het veld krijgt toegewezen is ook van belang voor zijn

voetbalontwikkeling. Spelers moeten zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom is het goed dat elke

voetballer op verschillende posities ervaring opdoet.

 Bij de D- en C-jeugd doorlopen de spelers een gewenningsproces van het spelen in een systeem

op het grote veld. Daar dient sprake te zijn van een zekere positieflexibiliteit.

Het is handig om je als aanvaller te kunnen verplaatsen in de verdediger waar je tegenover staat.

Bovendien dien je als aanvaller ook verdedigende taken uit te kunnen voeren. Andersom geldt

natuurlijk hetzelfde. Het is daarom een onderdeel van de voetbalopleiding dat spelers af en toe ook

op andere posities spelen.

 Vanaf de B-jeugd leiden we de spelers zoveel mogelijk op in min of meer vaste posities, waarin zij

het beste tot hun recht komen.

Vaak komt het erop aan om - zeker als een speler naar een nieuw team overgaat - de gewilde plaats

op te eisen. Het komt nogal eens voor, dat meerdere spelers dezelfde voorkeur hebben. Ze zullen

dan onderling moeten concurreren.

Indien een speler zich een vaste positie heeft weten te verwerven, zal deze zich via individuele

trainingsmethodieken nog verder in die specifieke richting moeten ontwikkelen.

Het spelervolgsysteem

FC Geleen Zuid gebruikt beoordelingsformulieren om de voetbaltechnische en –tactische

ontwikkeling van de spelers te documenteren. Het spelervolgsysteem wordt ook gebruikt om –

wanneer dat relevant is- persoonlijke/privé aspecten op te nemen. Tevens worden tuchtrechtelijke

zaken (gele/rode kaarten en boetes) hierin meegenomen. De trainers zorgen voor de beoordelingen

en stellen deze ter beschikking van het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken, die de gegevens

beheert binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het formeren van de teams voor het nieuw seizoen

Het formeren van de teams voor een volgend seizoen gebeurt –mede op basis van het

spelervolgsysteem- uiterlijk in de eerste helft van de maand mei. Dit biedt ruimte om vanaf de

tweede helft van mei met de nieuwe samenstellingen nog toernooien en/of oefenwedstrijden te
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spelen. Elke speler weet dan ook al voor de vakantie in welk team/selectie hij in het nieuwe seizoen

zal gaan spelen.

Het belofteteam

Onder de naam beloftecompetitie speelt FC Geleen Zuid met spelers vanaf ca. 17 jaar tot en met 21

jaar meerdere wedstrijden per seizoen tegen zo sterk mogelijke tegenstanders van een gelijke

leeftijdsklasse. Dit is op opleidingsgebied min of meer de laatste stap voor deze spelers. In de praktijk

komen deze spelers uit het 1e, 2e en A1, maar er kunnen ook spelers uit lagere seniorenteams

worden uitgenodigd. Er mogen drie dispensatiespelers worden opgesteld.

De doelstellingen van de beloftecompetitie luiden als volgt:

 Door de samenstelling van het team leren de spelers uit de verschillende elftallen binnen de

speelwijze van FC Geleen Zuid te spelen. Het willen en kunnen spelen volgens de gehanteerde

speelwijze (opleidingsgericht) is belangrijker dan het moeten. In de competities kan het moeten

belangrijker zijn (prestatiegericht).

 Het ontwikkelen van een ‘volwassen voetbalgedrag’, onder andere gericht op voetbaltechnische

kwaliteiten, tactisch denken en handelen.

 Voor de spelers van de A1 en lagere seniorenteams kan via deze wedstrijden worden bekeken of

en welke potentie deze spelers hebben voor het 1e of 2e team.

 Voor de spelers uit het 1e en 2e biedt deze competitie de kans om zich te meten met

leeftijdsgenoten in plaats van met meer ervaren tegenstanders.

 Voor het 1e elftal zijn het vaak de reserves en de spelers die terugkomen van een blessure, die

speeltijd nodig hebben om wedstrijdritme te krijgen en te behouden. Vanuit deze groep zullen

doorgaans de dispensatiespelers komen.

De technisch coördinator(en) en het bestuurslid voetbaltechnische zaken zijn verantwoordelijk voor

het nastreven van bovengenoemde doelstellingen. De technisch coördinator junioren/senioren stelt

het team samen en verzorgt de coaching.

FC Geleen Zuid leeft de afspraken na die met de andere deelnemers aan de beloftecompetitie

worden gemaakt.
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De teamprestaties

Alle teams spelen op een niveau dat weerstand biedt

Voetbalniveau junioren (A t/m D)

De standaardteams voetballen minimaal derde divisie (A, B, C), hoofdklasse (D).

De haalbaarheid van de tweede divisie hangt af van de kwaliteit van de beschikbare spelers. Tweede

divisie is geen doel, de ontwikkeling van de individuele voetballers staat voorop.

De reserveteams dienen zo goed mogelijk in het spoor van de standaardteams te voetballen:

minimaal eerste klasse.

De recreatieve teams voetballen zoveel mogelijk op een gelijkwaardig weerstandvermogen. De

niveau-inschatting zal leidend zijn voor het inschrijvingsniveau voor de najaarsreeksen.

Voetbalniveaus senioren

Het eerste team voetbalt minimaal tweede klasse.

De twee reserve selectieteams dienen zoveel mogelijk qua niveau aan te sluiten bij het eerste team.

Dit betekent het spelen op het niveau van reserve hoofdklasse (minimaal reserve eerste klasse)

respectievelijk reserve eerste klasse (minimaal reserve tweede klasse).

De recreatieve teams voetballen zoveel mogelijk op een gelijkwaardig weerstandvermogen, zo

mogelijk in niveau volgend van reserve derde klasse naar reserve zesde klasse.

Werven van nieuwe leden

Het werven van nieuwe leden is in het bijzonder gericht op de nieuwe instroom van onderop. Het is

niet de bedoeling om voor de standaard jeugdcategorieën en de selectie-senioren actief te werven.

Vanzelfsprekend ondersteunt een goede invulling van de voetbalopleiding wel de ledenwerving in

die zin, dat een goede opleiding ook zorgt voor aantrekkingskracht op potentiële leden. Goede

spelers die binnen hun eigen vereniging niet op niveau met voldoende weerstand kunnen voetballen

kunnen bij FC Geleen Zuid terecht. FC Geleen Zuid zal de opleidingskwaliteit actief uitdragen.
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De wedstrijden

De voorbespreking

Vanaf de D-jeugd krijgt de wedstrijdbespreking meer en meer diepgang. De trainer/coach verzorgt

de bespreking.

Voor aanvang van de wedstrijd wordt - vanaf de D - altijd even ‘de tactiek/opdrachten vanuit het

systeem’ doorgenomen: taken positie, spelen in de linie en elementen van in elkaar schuivende

linies.

Dit betekent niet, dat de trainer het team met moeilijke concepten en ingewikkelde individuele

opdrachten het veld instuurt. De aandacht gaat op hoofdlijnen uit naar de fouten van voorgaande

wedstrijden, die ook tijdens de trainingen aan de orde zijn geweest. De trainer betrekt de spelers

vragenderwijs bij de vaste afspraken en opdrachten waarop is getraind.

Tijdens de rust wordt in de kleedkamer eerst een daadwerkelijk rustmoment gecreëerd. Vervolgens

wordt kort aangehaald wat goed (zeker niet vergeten: werkt positief en stimulerend) en minder

goed/verkeerd is gegaan en wat anders/beter kan, waarbij meestal wordt teruggekoppeld naar de

gehouden voorbespreking. De spelers worden ook bij deze bespreking betrokken bij de problemen

en oplossingen.

De warming-up
Door middel van een dynamische warming-up (medisch beter verantwoord t.o.v. het traditionele

“rekken/strekken”) proberen we de overgang van rust naar (maximale) inspanning zo gelijkmatig

mogelijk te laten verlopen. Voor hart, longen, spieren en gewrichten is het veiliger om rustig over te

gaan naar een hoger inspanningsniveau. Tevens is het van belang om steeds diverse

loopvormen/bewegingsvormen in te bouwen.

Vanaf de D besteden we (kort) aandacht aan de warming-up. Naarmate de spelers ouder worden,

neemt de duur ervan toe. Voor de keepers geldt een specifiek opbouwtraject.

Een andere belangrijke factor, die van belang is voor de duur en aard van de warming-up, is de

weersgesteldheid: de winterperiode vraagt om een andere intensiteit dan de zomerperiode.

De coaching

De coaching is in handen van slechts één persoon: de trainer/coach, die ook de besprekingen

verzorgt. Dit schept voor iedereen de noodzakelijke duidelijkheid, waardoor we conflictsituaties in en

rondom het veld kunnen voorkomen.

De coaching gebeurt op een rustige, stimulerende en positieve manier in voor de spelers begrijpelijke

taal. Coachen is helpen, beïnvloeden en bevat veel herhalingen. De coach zal dan ook niet constant

langs het veld staan te roepen en op te jutten. Het is zijn taak om snel de fouten te ontdekken en via

gerichte - duidelijk en herkenbaar - aanwijzingen het functioneren van het team bij te stellen of om

individuele spelers op essentiële fouten te wijzen. Daarvoor is het nodig dat de coach over voldoende
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voetbalanalytisch vermogen beschikt om de wedstrijd te kunnen “lezen”. Coachen is vooral niet het

constant voorzeggen van wat een speler direct met een bal zou moeten doen.

Vanaf de D-jeugd wordt de coaching intensiever en uitgebreider - meer gedoseerd - gericht op het 1-

4-3-3 systeem:

D positioneel

C aspecten betreffende de lengte-as;

B aspecten met betrekking tot het over elkaar vloeien van de linies en

A meer individuele diepgang.

Het wedstrijdresultaat

De primaire uitgangspunten, voetbalplezier en individuele ontwikkeling van de spelers, maken het

wedstrijdresultaat van ondergeschikt belang. Het goed uitvoeren van de opdrachten en het bereiken

van vooruitgang in de ontwikkeling van het individu (en het team) staan voorop.

Natuurlijk willen alle teams graag winnen. De keus van FC Geleen Zuid om alle spelers zich te laten

ontwikkelen houdt bijvoorbeeld in dat de spelers niet altijd op hun beste positie spelen en dat niet

altijd het sterkste team in het veld staat.

We kiezen ervoor dat elke speler in principe evenveel speelminuten krijgt.

Spelend in een selectieteam mag een speler ervan uitgaan dat hij aan het einde van de competitie

minimaal 60% van de maximale speeltijd heeft gevoetbald. Wedstrijden waarin een speler geschorst,

geblesseerd of afgemeld is worden hierin niet meegenomen. Verder hangt dit natuurlijk ook nog af

van zaken als gedrag, trainingsopkomst en veldbezetting. De opdracht is dan dat we het best

mogelijke resultaat proberen te halen met het team dat op het veld staat.

Voor recreatieve teams geldt een evenredige verdeling van de speeltijd voor iedereen.

Bovendien is in de sport ook belangrijk dat spelers leren omgaan met verlies en teleurstellingen. Een

gezonde sfeer maakt het gemakkelijker om gezamenlijk het wedstrijdresultaat te delen en te

verwerken.

De nabespreking

De wedstrijd vormt het vertrekpunt voor de daaropvolgende trainingen. Daarom zal de trainer/coach

vanaf de D-jeugd de wedstrijd goed moeten analyseren in al zijn facetten. Hij zal in alle rust de dagen

na de wedstrijd de gebeurtenissen nog eens een keer de revue laten passeren.

Uiteraard wordt er na de wedstrijd altijd nagebabbeld over wat er goed en niet goed ging. De

trainer/coach moet aanvoelen wat direct na afloop van de wedstrijd mogelijk is. Dit wordt sterk

bepaald door het verloop van die wedstrijd. Het direct na een wedstrijd uitgebreid analyseren past

hier niet in. Zeker niet direct na een emotievolle/beladen wedstrijd. Dan is ‘rust’ voor iedereen het

enige verstandige.

Conflictsituaties

Mocht zich een conflictsituatie voordoen, dan wordt die zo spoedig mogelijk - niet in het bijzijn van

de spelers - na de wedstrijd(dag) besproken en opgelost.

FC Geleen Zuid hanteert een strikt waarden- en normenbeleid (Zie hiervoor de website)
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De trainingen
De trainingen vormen de basis voor het succes

In de trainingen wordt de basis gelegd voor het succes van de individuele ontwikkeling van de spelers

in hun volle breedte, zowel als individu als teamspeler. Dit geldt niet alleen voor de ‘talenten’, maar

ook voor de ‘minder begaafden’. Tijdens de opleiding streven we ernaar dat iedere speler zich

maximaal kan ontwikkelen.

De trainingsintensiteit
De trainingsintensiteit en -frequentie zijn belangrijke aspecten om de spelers zich zo optimaal

mogelijk te kunnen laten ontwikkelen.

FC Geleen Zuid is en blijft echter een amateurvereniging. Dit betekent dat het aantal

trainingsmomenten per week beperkt is.

Om toch een zo hoog mogelijke ontwikkeling te bereiken, streven we naar:

 een zo hoog mogelijk kwalitatief technisch kader;

 een zo hoog mogelijke trainingsintensiteit;

 de juiste keuzes en dosering van de te trainen onderdelen: (basis)technieken en

wedstrijdgerichte ‘voetbalproblemen’.

Bij het vaststellen van de trainingsintensiteit houden we met meerdere factoren rekening. De

belangrijkste zijn:

1. het aantal trainingen dat volgens geldende normen voor jeugdsecties nodig is;
2. de beschikbaarheid van de trainingsaccommodatie.

In onderstaand schema is uitgegaan van de gewenste situatie in een seizoen.

Het schema geldt voor alle teams, prestatief en recreatief. Iedereen bij FC Geleen Zuid wordt in de

gelegenheid gesteld om twee keer per week te trainen.

Bij de oudere jeugd moet men rekening houden met studies. Een studie mag niet lijden onder het

voetbal, maar de speler zelf zal ook een juiste planning van zijn huiswerk moeten maken om aan de

trainingen deel te kunnen nemen.

Wil men in selectieteams spelen zal men zeker met een goede planning rekening moeten houden om

alle trainingen en voetbalactiviteiten te kunnen bijwonen.

Het gaat er bij trainen niet om de trainingsduur, maar om de trainingstijd optimaal te gebruiken.

1 uur intensief trainen geeft meer resultaat dan 1,5 uur trainen waarin alle oefeningen rustig worden

uitgevoerd. Een gegeven richtlijn voor de trainingsduur is de wedstrijdomvang.

Een speler wordt namelijk getraind om de voetbalhandelingen gedurende een volledige wedstrijd

goed uit te voeren en vol te houden.
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Selectie Wedstrijdduur Aantal trainingen Duur van de training

D 2 x 30 minuten 2 75 minuten

C 2 x 35 minuten 2 75 minuten

B 2 x 40 minuten 2 90 minuten

A 2 x 45 minuten 2 90 minuten

Standaard selectie 2 x 45 minuten 2 90 minuten

De prestatieve teams trainen op dezelfde tijdstippen en velden. Bij de start van de oefenperiode

trainen de prestatieve teams van dezelfde leeftijdscategorie samen. De laatste training in de week is

wedstrijdgericht en trainen de teams afzonderlijk, maar wel op hetzelfde veld.

De trainingsprogramma’s

Het opleiden van een voetballer gebeurt in fases. Uitgangspunt zijn de leerlijnen (KNVB) en de

leeftijdspecifieke kenmerken betreffende de lichamelijk/fysieke-, motorische- en psychische

ontwikkeling. Deze geven per (leeftijds)categorie de te trainen onderdelen, de vereiste diepgang en

het benodigde beheersingsniveau voor een soepele naar de opvolgende categorie.

De programma’s kennen een continue en oplopende ontwikkelingslijn. Dit betekent dat naarmate de

voetballer ouder wordt de intensiteit, de te trainen aspecten, de duur en de diepgang toenemen.

Naast de technische en positioneel-tactische aspecten geven we ook voortdurend aandacht aan

fysieke (kracht, conditie, periodisering) en mentale aspecten.

Het inbouwen van veel herhalingen is belangrijk, vooral gericht op de essentie van het 1-4-3-3

systeem en de verschillende variaties van positiespelen.

Vanaf de D-jeugd zullen we de accenten binnen de trainingen afleiden uit de voorafgaande

wedstrijden. We trainen op het voorkomen van de vastgestelde voetbalproblemen, vanuit de

basistechnieken en met een omslag naar de positioneel/tactische aspecten:

D positioneel per individu en per linie

C aspecten betreffende de lengte-as; gebaseerd op twee linies

B aspecten met betrekking tot het over elkaar vloeien van drie linies en

A meer individuele diepgang.

Vanaf de B-jeugd trainen we ook meer op spelhervattingen, zowel verdedigend als aanvallend.

Vanaf de winterstop besteden we apart aandacht aan het realiseren van een geleidelijke overgang -

voor die spelers die de volgende stap moeten maken - naar de hogere leeftijdscategorie. Hierbij

denken we vooral aan het gedeeltelijk meetrainen en/of het meespelen in

oefenwedstrijden/toernooien.

De trainers zullen hun (jaarlijkse) oefenstof zodanig te kiezen en opbouwen dat een zo goed mogelijk

rendement wordt bereikt.

De technisch coördinator heeft hierbij een adviserende en begeleidende taak.
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De programma’s zijn voldoende flexibel om enerzijds ‘maatwerk’ - al naar gelang de behoefte en

mogelijkheden van de groep - te kunnen leveren en anderzijds voor de benodigde ‘eigen’ creatieve

ruimte/invulling van de trainers.

Specifieke trainingen

FC Geleen Zuid biedt naast de reguliere trainingen (2 keer per week) nog extra trainingsvormen aan

per leeftijdscategorie, waarvoor spelers zich apart moeten inschrijven en betalen. Dat laatste geldt

niet voor de keeperstraining en spelregelkennis.

De keeperstraining

Keepen is een vak apart. Daarom krijgen de keepers bij FC Geleen Zuid aparte technische- en fysieke-

keeperstrainingen onder leiding van ter zake deskundigen. Bij de inhoud/aanpak hebben we ook

aandacht voor de aard van de keeper: is het een lijnkeeper of een anticiperende keeper.

Daarnaast maakt de keeper ook deel uit van het team/systeem. Hij wordt daarom ook altijd bij de

teamtraining betrokken. Tijdens die training is er aandacht voor de specifieke ‘meevoetballende’

aspecten, die de keepers moeten ontwikkelen en beheersen.

De keeperstrainers hebben een vrij solitaire functie, zij trainen immers alle keepers en zijn daardoor

niet direct betrokken bij een team. Daarnaast vinden de trainingssessies meestal op andere

tijdstippen ‘Het is daarom belangrijk dat zij regelmatig overleggen met de teamtrainers. De

keeperstrainers observeren de keepers regelmatig bij hun wedstrijden.

De basistechniektraining (voor E- en 2e jaars F-spelers)

De basistechniektraining is erop gericht om de technische vaardigheden van een voetballer verder te

ontwikkelen. Deze zijn van belang voor de ontwikkeling van de coördinatie en het balgevoel. Om zich

tactisch te kunnen ontwikkelen, zal de speler eerst de techniek zo goed mogelijk moeten beheersen.

Je kunt namelijk geen positiespel spelen als je de techniek niet beheerst.

Gedurende de gehele voetbalopleiding maken de (basis)technieken vanuit deze methode deel uit van

de trainingen. Onderdelen worden met name ingebouwd bij de warming-up - zowel bij de trainingen

als voor de wedstrijden - en worden regelmatig toegepast binnen de rustperioden tijdens de

trainingen.

FC Geleen Zuid beschikt over specifieke techniektrainers, die de Cock van Dijk cursus hebben gevolgd

en die oefenstof aandragen en de andere trainers bij de uitvoering ondersteunen.

De loop- en weerbaarheidstraining (voor D- en C-spelers)

Looptrainingen en gymnastische oefeningen lijken weinig van doen te hebben met voetballen. Niets

is minder waar. Het atletisch vermogen van een voetballer is van invloed op zijn voetbalprestaties.

De trainingsfrequentie is echter te beperkt voor structurele aandacht en oefening en ook zal veelal

de benodigde specifieke vaardigheid hiervoor ontbreken. Ook aspecten als weerbaarheid en

valtechnieken zijn van belang.
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In ons jaarprogramma vanaf de F-jeugd maken we ruimte om een aantal keren, buiten het reguliere

trainingsprogramma, specifieke looptraining door deskundigen te laten verzorgen. Voor zover nodig

kan individueel extra aandacht worden gegeven aan looptechnieken.

De fysieke training (voor A-, B- en seniorenspelers)

Het niveau van de fysieke ontwikkeling van een speler is een sterk bepalende succesfactor in het

voetbal. Dan gaat het niet alleen over duelkracht, maar ook over het rendement op

positioneel/tactisch en technisch vlak en niet te vergeten de mentale weerbaarheid. De

mogelijkheden binnen het amateurvoetbal om hier tijdens de reguliere trainingen aandacht aan te

besteden zijn echter beperkt. We zullen daarom op jaarbasis spelers handvatten bieden om op een

verantwoorde manier in de eigen tijd met voetbalgerichte krachttraining aan de slag te gaan.

De conditietraining

Het niveau van de conditie is sterk bepalend voor de ontwikkeling van de handelingssnelheid van de

speler en daarmee ook voor het niveau waarop de speler kan voetballen. Toch besteden we binnen

onze voetbalopleiding geen aparte aandacht aan conditietrainingen. Het werken aan de conditie is

namelijk een onlosmakelijk onderdeel van de voetbaltraining. We besteden daarom veel aandacht

aan het spelen van positiespelen in zijn diverse vormen van kleine partijvormen naar grotere. Het is

niet de duur, maar de intensiteit die de belangrijkste factor is. Beter trainen is hier belangrijker dan

vaker! Daarbij heeft een snelle opbouw slechts effect voor de korte termijn. Veel voetballen is

daarom wel zo belangrijk.

Gestructureerde voetbalconditietraining is van belang als een speler is uitgegroeid. Vanaf de B jeugd

wordt gestructureerd volgens een periodiseringsmethode getraind. Dit kan via de Raymond

Verheijen periodiseringsmethode, waarin duidelijke opbouw in de trainingsintensiteit en arbeid-rust

verhoudingen zijn ondergebracht. In de D en C jeugd is voetbalconditietraining via positiespelen en

voetbalpartijen een opmaat naar gestructureerde voetbalconditietraining.

Spelregelkennis

De paragraaf ‘voetbalspelregels’ in een voetbalontwikkelingsplan doet misschien vreemd aan. Toch is

dat niet zo. Wat wel vreemd is, is dat voetballers doorgaans de spelregels niet (of onvoldoende)

kennen, hoewel iedereen dat wel van zichzelf denkt.

Door het kennen van de spelregels kun je direct voordeel halen in een wedstrijd. Bovendien kun je -

zeker als je zelf wel eens wedstrijden fluit - je beter in de positie van de scheidsrechter in leven.

Hierdoor zul je de scheidsrechter anders benaderen. Dit leidt tot minder protest en dat komt weer

ten goede aan de aandacht voor de wedstrijd zelf. Het levert ook nog eens een keer minder

gele/rode kaarten en boetes op.

FC Geleen Zuid zal vanaf de D-jeugd jaarlijks les geven in de voetbalspelregels.
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Schematische Visie op trainen
Technisch Tactisch conditioneel

FC Geleen Zuid

------------------------

Looptraining

techniek via bijv

speedladder.

------------------------

Techniektraining

Basisvormen,

passen, aannemen,

passeren, dribbelen,

snelvoetenwerk

toepassing in

partijen 1:1 tot max.

4:4

--------------------------

1e en 2e elftal

Beloften

A-junioren

B-junioren

------------------------

C-junioren

------------------------

D-pupillen

------------------------

E- pupillen

------------------------

F-pupillen

----------------------

Mini F-pupillen

- Individuele training
- Krachttraining
- Raymond Verheijen
- Tactische training op 3

linies en op alle
hoofdmomenten

- *video analyse
-

--------------------------------------

Afstemmen basistaken per linie

en team

- Trainen op 2 linies
--------------------------------------

Spelen vanuit de basistaken

- Basistaken per positie en
linie

- Trainen op 1 linie
--------------------------------------

Doelgericht samenspelen met de

bal.

- Samenspelen en vrijlopen
- basis verdedigen
- partijvormen tot 4:4 in

circuittraining
--------------------------------------

Doelgericht handelen met de bal.

- aanvallen, scoren,
schieten, passen,
aannemen va 2e jaars leren
overspelen

--------------------------------------

Beheersen van de bal:

Dribbelen, schieten, passen,

stoppen tikspelletjes met bal.

Kleine partijvormen 1:1 tot 2:2
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De trainers

Het technisch kader beschikt over een passend kwaliteitsniveau

Bij een kwalitatief zo optimaal mogelijke voetbalopleiding hoort een passend kwaliteitsniveau van

ons trainingskader. De voorkeur gaat uit naar het doorontwikkelen van eigen, aanwezig

trainerskader. De vereniging is bereid hierin zo maximaal mogelijk te investeren. We verwachten van

de trainers dat ze daar ook open voor staan. We zetten de trainers in daar waar hun kwaliteiten het

best tot hun recht komen. We voeren met betrekking tot de trainers personeelsbeleid, in die zin dat

we hen zoveel als mogelijk de gelegenheid bieden om in meerjarenperspectief intern door te

stromen.

De trainers van de standaardteams moeten minimaal voldoen aan de door de KNVB gestelde

licentieniveaus. In de huidige situatie betekent dit dat de trainer van ons eerste elftal moet

beschikken over de UEFA B-licentie.

Voor de jeugdselectieteams gelden de onderstaande licentie-eisen (t/m C-jeugd):

1e divisie en eredivisie A jeugd UEFA A (jeugd).

2e en 3e divisie A, eredivisie B en 1e divisie C jeugd UEFA B

Overige standaardteams in overige klassen UEFA C (jeugd)

Om het gewenste individueel- en collectief kwaliteitsniveau te bereiken stelt FC Geleen Zuid de

volgende eisen voor de trainers van de standaard- en reserveteams vanaf de D-jeugd.

Voor de trainer van de A1 is een UEFA B licentie gewenst in verband met een reële kans op 3e divisie

niveau indeling. Voor de trainers van de D1, C1 en B1 en 2e seniorenteam vragen UEFA C-licentie.

Voor de trainers van de reserveteams D2, C2, B2 en A2 volstaat het diploma ‘juniorentrainer’.

Niettemin krijgen ze de gelegenheid om de UEFA C-licentie te halen.

Vooral voor de standaardteams vanaf de D-jeugd staan we niet toe dat ouders hun kinderen trainen.

Bij de reserveteams vinden we dat minder wenselijk, maar dat kan bij wijze van uitzondering worden

toegestaan.

Externe werving van trainers pakken we actief op als we de benodigde kwaliteiten zelf niet of

onvoldoende in huis hebben.

De technisch coördinator

Om het begeleiden van de trainers binnen de club op een zo´n professioneel niveau te laten

plaatsvinden en om ook met de trainer van het eerste elftal op niveau van 2e klasse te kunnen

discussiëren, moet de technisch coördinator minimaal in het bezit zijn van een UEFA B-licentie.

De (para)medische begeleiding

Bij trainingen en wedstrijden kunnen spelers altijd blessures oplopen. Bij ernstige blessures zal de

speler (via de huisarts) medische hulp moeten vragen. In spoedeisende gevallen regelt de vereniging
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vervoer naar het ziekenhuis, eventueel door het inroepen van een ambulance. Gelukkig komt dit niet

vaak voor en is het nemen van rust voldoende om de blessure te laten herstellen. FC Geleen Zuid

heeft een fysiotherapeut in dienst die hierin kan adviseren. Na accordering door de

ziektekostenverzekeraar kunnen geblesseerde spelers hersteltrainingen volgen.
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De organisatie en de uitvoering

De organisatie bij FC Geleen Zuid staat garant voor een perfecte uitvoering van het voetbalbeleid.

Binnen de totale organisatiestructuur van FC Geleen Zuid heeft ‘voetbalontwikkeling’ zijn eigen plek.

In het algemeen bestuur heeft één van de bestuursleden de portefeuille ‘voetbaltechnische zaken’.

Dit bestuurslid zorgt voor de aansturing van technische commissie, in het bijzonder de technisch

coördinatoren, die met de uitvoering zijn belast. Zij vormen, inclusief een secretaris en met de

hoofdtrainer en keeperstrainer als adviseurs de Voetbaltechnische Commissie. Zij bespreken
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periodiek (maandelijks) de voortgang van de uitvoering van dit voetbalontwikkelingsplan en actuele

problemen die zich voordoen. De trainers/leiders van de prestatieve teams van de senioren en de

jeugd van D tot en met A, alsmede de keeperstrainers vormen het Voetbaltechnisch Kader. Zij

bespreken drie keer per jaar (begin, halverwege en einde seizoen) enkele belangrijke actuele

voetbalthema’s. In de praktijk hebben zij ook contact met de recreatieve teams en met de opleiding

binnen de E- en F-sectie.

Voor een goede uitvoering van dit voetbalontwikkelingsplan is draagvlak nodig bij de uitvoerders. De

technisch coördinatoren zorgen voor de dagelijkse sturing, begeleiding en controle. Zij krijgen

maximale vrijheid om hun werk naar behoren in te vullen. Zij leggen verantwoording af aan het

bestuurslid Voetbaltechnische Zaken.

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks een begroting op waarin de benodigde financiële ruimte wordt

gecreëerd. Naast de structurele middelen voor het technisch beleid is er ook ruimte in de begroting

voor het (jaarlijkse) uitvoeringsprogramma en voor beheer en onderhoud van de accommodatie en

materialen.

Tot slot is het belangrijk dat het voetbaltechnisch beleid voortdurend als kernpunt van FC Geleen

Zuid wordt uitgedragen. Voetballen met plezier leer je tenslotte bij … FC Geleen Zuid!
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Bijlage 1: Bijzondere aandachtspunten bij de pupillen (E en F)

Voetbalvaardigheden

mini F = beheersen van de bal

F = doelgericht handelen met de bal. 2e jaar F begint met overspelen.

Maakt voor het eerst kennis met het spel, het veld, de regels, medespelers en tegenstanders.

Is meer geïnteresseerd in het maken van doelpunten dan voorkomen van doelpunten, uitslag lijkt

voor kinderen minder belangrijk dan voor leiders en ouders. Een doelpuntje maken en penalty erin

schieten, dan is de zaterdag weer goed (dus individueel gedrag geen teamgedrag)

E = doelgericht samenspelen (aannemen, dribbelen, passen en vrijlopen)

wil doelpunten maken en doelpunten voorkomen, de aanvallende drang is nog steeds groter dan de

verdedigende drang.

Hij wil wel ballen afpakken, de bal houden, dribbelen en schieten op doel en hij ziet ook al in dat

samenwerken met medespelers de kans op scoren vergroot.

Voetbalontwikkeling bij de E en F pupillen

De voetbalontwikkeling van spelers is deels gebaseerd op aanwezige vaardigheden van een speler

zelf, maar deels kijken we ook naar de wetenschappelijke combinatie tussen de kalender leeftijd

(levensjaren) en de biologische rijpingsleeftijd. Binnen de F en E sectie kan die combinatie grote

verschillen met zich meebrengen.

Kalenderleeftijd

We hebben binnen de E en F vijf kalender leeftijdsgroepen (peildatum van 1 januari):

mini F pupillen jonger dan 7 jaar;

1e jaar F pupillen jonger dan 8 jaar;

2e jaar F pupillen jonger dan 9 jaar;

1e jaar E pupillen jonger dan 10 jaar;

2e jaar E pupillen jonger dan 11 jaar.

Biologische leeftijd

De biologische leeftijd betreft 7 fases in het leven van een sporter, waarvan 3 fases t/m de E-sectie

beschreven kunnen worden.

 De 1e fase ligt onder de 6 jaar (Mini-F sectie) waarin de algemene ontwikkeling van het bewegen
van een kind centraal staat. Basisvaardigheden als rennen, springen, draaien, schoppen, gooien
en vangen worden in grote mate thuis en op school aangeleerd.
Binnen het voetbal moet technisch aandacht worden besteed aan het aanleren van dribbelen,
schoppen en schieten. In deze fase leren de pupillen de bal kennen en beheersen.
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 De 2e fase ligt tussen de 6 en 9 jaar (F-sectie) waarin voetbaltechnische vaardigheden verder
worden ontwikkeld: balcontrole bij ontvangen van een pass, dribbelen, passen over minder dan
25 m, het schieten van de bal naar voren en schieten op doel, egocentrisch spelen langzaam
omzetten naar samenspelen.
De 2e jaar F spelers ontwikkelen ook wendbaarheid, balans, coördinatie en snelheid. In deze fase
worde de pupillen de baas over de bal en leren ze doelgericht handelen met de bal.

 De 3e fase ligt tussen de 9 en 11 jaar (E-sectie) en noemt men de gouden jaren van het aanleren.
We besteden veel aandacht aan het passen, schieten, aannemen, balcontrole, snel voetenwerk,
dribbelen, passeren, tackelen en keepen, ook zijn er basisafspraken over ethiek en discipline,
moet men veel herhalen om vaardigheden te blijven ontwikkelen onder weerstandsituaties.
Voetbaltechnische vaardigheden worden gebruikt om samen tot een resultaat te komen, dus
samenspelen, wordt een middel tot. In deze fase leren we met de bal doelgericht samenspelen.

Het formeren van de teams voor het nieuw seizoen

Omdat vooral in de E en F sectie de kalender leeftijd een grote rol speelt, houden we daar bij de

teamindeling duidelijk rekening mee. In deze secties worden de spelers op de eerste plaats volgens

kalender leeftijd ingedeeld in 1e jaar en 2e jaar spelers, rekening houdend met het voorgaande

seizoen. Daarnaast kijken we naar de biologische leeftijd van de spelertjes. Tot slot spelen sociale

aspecten een rol, niet zijnde ‘bij vriendjes willen voetballen’.

Aan de hand van deze aspecten maakt de technisch coördinator met de trainers een voorlopige

indeling. In mei organiseren we wedstrijdjes om te beoordelen of hier en daar bijstelling nodig is.

De teamprestaties

Voetbalniveaus pupillen (F en E)

Bij de competitie-indeling van de teams streven we naar een situatie waarbij de juiste weerstand

voor iedere speler wordt ondervonden. Op basis van de ervaringen uit het verleden, schrijven we de

teams als volgt in.

 De F1 delen we in de hoofdklasse in en zal als 2e jaar F team ingevuld worden (rekening houdend
met de uitzonderingen zoals boven beschreven en aangekaart door de eigen trainers)

 De F2 delen we in de 1e klasse in en om dezelfde reden als de F1 ook als 2e jaar F team ingevuld
worden; deze spelers zijn volgens de biologische leeftijd iets minder ver gevorderd dan de
gekozen spelers in de F1.

 De F3 delen we in de 1e of 2e klasse in. We starten als 2e klasse team, waarbij in de winter wordt
beoordeeld of een aanvraag voor een 1e klasse verstandig is.
Dit kan een combinatieteam zijn van spelers op basis van kalenderleeftijd en biologische leeftijd
waarbij de spelers individueel beter worden door de juiste weerstand op hun niveau.

 De overige F teams zullen starten in de 2e klasse. Op basis van het aanwezige spelersmateriaal
(1e of 2e jaar F spelers) bekijken we hoeveel teams we nog moeten formeren.

 De ervaring leert dat gedurende het seizoen steeds nieuwe aanmeldingen binnenkomen en er
een of meerdere teams worden geformeerd. In deze teams zitten dan zowel 1e als 2e jaar
spelers. Correctie vindt plaats in het nieuwe seizoen.



©Voetbalontwikkelingsplan oktober 2011 FC Geleen Zuid 28

 De E1 delen we in de hoofdklasse in en wordt als 2e jaar E team ingevuld.

 De E2 delen we in de 1e klasse in en wordt eveneens als 2e jaar E team ingevuld.

 De E3 en E4 zijn teams die in de 2e klasse gaan starten met 1e jaar E spelers en die als hoogste
teams in de 2e klasse worden ingedeeld, omdat zij de weerstand tegen redelijk E1 teams uit de
omgeving aan kunnen en door zullen groeien naar de E1 en E2 van het daaropvolgende seizoen.
In de winterstop overwegen we een herindeling naar een 1e klasse.

 Vanaf de E5 zullen teams in de 2e klasse gaan starten. Dit betreft allereerst 2e jaar E spelers, die
het niveau van hoofdklasse en/of 1e klasse nog niet aankunnen; dan volgen nog teams met 1e

jaar E spelers.

Doorschuiven is geen doel van F en E pupillen. Dit kan in een oefenwedstrijd of training. We houden

teams zoveel mogelijk bij elkaar, zodat spelers zich in een vertrouwde omgeving kunnen

ontwikkelen. Ouders hebben op deze leeftijd ook nog een belangrijke rol in de keuzes van het kind,

ze zijn nog zeker afhankelijk van volwassenen en hierbij horen ook ouders, bij een pijntje lopen ze

toch sneller naar de ouder dan een leider. Het is belangrijk om hen te laten beseffen dat de keuzes

van de club ten aanzien van hun kind in het belang is van het kind en dat dit gebaseerd is op

jarenlange ervaring.

Aanleg bij de F is nog geen garantie voor enige aanleg bij de B of A of senioren of profvoetbal.

Kinderen dienen eerst nog verschillende psychologische fases te doorlopen.

Aanleg om te kunnen passeren, scoren moet later worden samengevoegd met de aanleg van inzet en

de wil om als teamspeler te functioneren samen met het doorontwikkelen van de technische

vaardigheden. Voor de lange termijnontwikkeling is het goed voor F spelers om langs de

verschillende posities te rouleren. Zeker bij beginnende F spelers weet men nog niet op welke positie

de meeste aanleg aanwezig is. Iedereen wil doelpunten maken en eigenlijk niet verdedigen. Ook voor

later is het goed voor de spelers dat zij kennis en ervaring hebben van meerdere posities. Zeker bij de

beginnende F categorie is het belangrijk dat iedereen de rol van keeper op zich neemt.

Het voetbalsysteem
Voor de Mini F is het 4 x 4 opgezet. Zij spelen op zaterdag hun wedstrijden zonder dat er van een

competitie sprake is. Bij mini’s stimuleren we alleen maar het dribbelen en ballen afpakken.

De F en E sectie speelt 7 tegen 7 op een half veld.

Opstelling:

De basisformatie is 1-3-3.

Dit zijn twee linies van drie spelers.

1-3-3 is minder complex dan 1-2-2-2 voor de kinderen en een logische opstap naar 1:4:3:3 later bij de

junioren vanaf de D. We hebben aanvallend een blok aanvallers en middenvelders en verdedigend

een blok middenvelders en verdedigers. Hierdoor krijgen de spelers met verschillende taken te

maken. Tussen de twee linies laten we maximaal 15 tot 20 m ruimte.

Bij de 1e jaar F is het zaak om steeds zo te starten aan het begin van een helft en na ieder doelpunt;

verder besteden we er niet veel aandacht aan.
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De coach vertelt de achterhoedespelers dat ze de achterste spelers zijn en dat de voorhoedespelers

voor de achterhoede moeten blijven. Eventueel geven we dit visueel aan. Tijdens de wedstrijd geeft

de coach aan dat de voorhoedespelers de verdedigers moeten helpen en dat de achterhoedespelers

de aanvallers moeten helpen. Bij 1e jaar F is combineren en een optimale veldbezetting nog geen

structureel natuurlijk gedrag; hier coachen we dus niet op.

Bij de 2e jaar F voegen we toe dat zij al vrij kunnen lopen naar een plek waar ze een bal kunnen

ontvangen. 2e jaar F spelers proberen al vanuit een verdeling van zeven spelers te spelen in een nog

niet echt aangeleerde rolverdeling.

Bij de E spelers is de formatie al bekend.

Aanvallend leren we hen om groot te gaan staan, de buitenspelers gaan bij de opbouw naar de

zijkant. Een centrale verdediger kan al inschuiven een middelste voorhoedespeler kan al voor de

buitenaanvallers gaan staan en de buitenaanvallers maken het veld ook groot.

Verdedigend maken we het veld klein, spelers kunnen elkaar dan helpen ( coachuitdrukking voor

rugdekking), middelste verdediger kruipt weer tussen de buitenste verdedigers. De linies komen

dichter op elkaar en de buitenspelers trekken naar binnen, de as van het veld richting eigen doel

wordt afgeschermd.

Basisformatie Formatie verdedigend klein maken

Formatie aanvallend groot maken
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De wedstrijden

De warming-up

Bij de F- en E-spelers is de ‘fysiologische’ noodzaak niet aanwezig. Wel is het van belang een ‘proces

van gewenning’ te creëren: even laten ‘uitrazen’, dan even komen tot een rustmoment om

vervolgens met de training of de wedstrijd te beginnen. De bekende WU loopvormen die oudere

jeugd en senioren toepassen kunnen we voor een wedstrijd ook even doen als gewenning voor later.

De wedstrijdbespreking

Vanaf de F-jeugd besteden we geen aandacht aan de voorbespreking van wedstrijd. Pas vanaf de E-

jeugd gebeurt dat meer wedstrijdgericht (kort en in globale zin).

Bij de F jeugd is het neerzetten van de spelers voor de spelers zelf al het belangrijkste. Lekker

voetballen is het doel. Winnen en verliezen is een gevolg van.

Bij de E jeugd kan je als trainer-coach al een groter beroep doen op hun verantwoordelijkheids-

gevoel. Hierin kunnen taken en afspraken al een rol spelen die ze zelf kunnen uitleggen. Het groter

maken en kleiner maken van het veld en de taken hierin kunnen al besproken worden en spelers

mogen hierop aangesproken worden in positieve zin, het liefst in vragende vorm, zodat zij zelf

aangeven wat goed en fout gaat.

De coaching en wedstrijdbenadering

Bij de F en E volstaan we met een globale, rustige - meer algemene - coaching.

Plezier en ontwikkeling van het kind is de eerste doelstelling dan pas team of club.

Per wedstrijd is maar één leider/trainer de coach, de ander zorgt voor de aanmoedigen en voor

eventuele wissels. Tijdens de wedstrijd en ook op de training beperken we ons tot aanwijzingen die

betrekking hebben op voetbalhandelingen.

 Hoe aannemen, passen, schieten en dribbelen.

 Bal niet zomaar wegschieten, maar stoppen en dan dribbelen (drijven) richting vijandelijk doel.

 Vraag tijdens rustmomenten in de wedstrijd wat hij zou willen en geef daar aanwijzingen op.

 Coach met mate, moedig liever aan.. ze komen om te voetballen, niet voor een preek.

 Laat de rust de rust voor de kinderen, vraag wat goed gaat, benadruk dat en niet wat fout gaat.
Maak niet alleen complimenten als het spel daar niet om vraagt, dat voelen spelers ook wel aan.

 Maak niet altijd de sterkste opstelling. Iedereen heeft recht op evenveel speeltijd om zich verder
te ontwikkelen. Op het niveau van F en E leiden we nog niet op voor 1e elftallen, maar
individueel.

 Wissel bijvoorbeeld altijd halverwege een helft en in de rust.

 zet niet altijd je “zwakste” spelers samen reserve, maak niet iemand meer of minder belangrijk.

De trainer-coach

Bij de E en F jeugd zullen de startende trainers veelal de ouders zijn met eventueel een

voetbalverleden.
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Onze vereniging streeft naar een goed opgeleid trainerskader.

FC Geleen Zuid biedt alle trainers de mogelijkheid zich te bekwamen in het trainersvak van

pupillentrainer. Hiervoor mogen de trainers namens FC Geleen Zuid deelnemen aan de KNVB

opleiding pupillentrainer.

Als trainer willen en moeten we beleving omzetten naar betere voetbalhandelingen door deze in

allerlei vormen aan te bieden.

Als coach moet je de spelers begeleidend coachen op afspraken en niet alles voorzeggen, zij moeten

zelf toepassen wat zij geleerd hebben.

Als coach dien je spelers beter te maken. Beter maken doe je geleidelijk, dat lukt niet in een week.

Foppe de Haan zei eens: “Van motregen wordt je net zo nat als van een hoosbui, het duurt alleen

wat langer, maar het voelt een stuk prettiger aan.”

Dit betekent dat trainers vaak op korte termijn resultaat wil realiseren in de eerst volgende wedstrijd

(liefst winnen), maar belangrijker is dat op de lange termijn het grote doel van de vereniging niet uit

het oog wordt verloren, het doorontwikkelen van de voetballers dus het beter maken van voetballers

in aanvallen (doelpunten maken) en verdedigen (doelpunten voorkomen).

Trainingen

Bij de E en F starten vaak ouders als trainer zonder enige directe ervaring in het geven van trainingen.

Alle spelers moeten zich ontwikkelen en daarvoor is het belangrijk om zowel de trainer als de speler

op te leiden. Op de maandagtraining zal dit gebeuren door een gemeenschappelijke circuittraining.

De achterliggende gedachte achter de circuittraining is dat het voor (jonge) kinderen beter en

plezieriger is om een aantal voetbalvormen te herhalen. Daarnaast helpt het de (beginnende) trainer

om een overzichtelijke organisatie neer te zetten. Een goede training begint bij een goede

organisatie! Het circuitmodel is hier een uitstekend hulpmiddel voor.

De technisch coördinator zal per week één onderwerp aanbieden. Het belangrijkste is dat de circuits

bemand worden door trainers die al voetbalhandelingen kunnen coachen, waardoor (trainer)ouders

hier ook van leren hoe een training wordt opgezet en welke coachbegrippen worden gebuikt.

Op woensdag worden de trainingen door de eigen trainers verzorgd, waarbij hulp van de technisch

coördinator ingeroepen kan worden. Veel oefenvormen in partijspellen vormt hiervoor de basis

(KNVB methode)

Keeperstraining

Tijdens de circuittraining wordt voor de vaste keepers en voor de spelers die interesse hebben een

keeperstraining verzorgd. De basis van deze trainingen ligt op de basisvaardigheden van een keeper;

vallen (val breken), vangen, schieten, gooien etc. Het is niet direct de bedoeling om in de F teams

vaste keepers te hebben. Laat iedereen zoveel mogelijk proeven aan het voetballen en keepen.

De 2e-jaars E-keepers gaan vanaf de winterstop trainen in een grote goal om daar al aan te wennen.


