Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers

Woensdag 13 december 2017

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening –welkom
Visie Medisch beleid
Missie RESPECT
Rol leider / trainer; wanneer succesvol?
Visie nieuwe Jeugdbestuur
Visie Technische Commissie
Diversen
Rondvraag
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Missie sv Enter
Sportiviteit, respect en voorbeeldgedrag zijn belangrijke
kernwaarden bij de sv Enter.
Ons handelen en dat van al onze gasten hebben wij vastgelegd
in de volgende M I S S I E :
R
E
S
P
E
C
T

Respect
Eerlijkheid
Scheidsrechter
Persoonlijkheid
Emotie
Corrigeer
Trots

toon je voor iedereen
duurt het langst
heeft altijd gelijk, zelfs als jij daar anders over denkt
toon je in je voorbeeldgedrag
hoort bij het spel, maar richt die niet op een ander
en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
zijn we op onze schone en opgeruimde accommodatie

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR EN MET ONZE GASTEN OM OP ONS COMPLEX
EN DAT VERWACHTEN WIJ OOK VAN HEN
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Wanneer is leider/trainer succesvol?
Een leider en trainer is succesvol als hij/zij
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelers plezier geeft, spelers ontwikkelt en spelers lid blijven
Niet alleen focust op winnen (team),maar ontwikkeling speler
Meldt dat speler X hoger hoort te spelen
Graag een speler afstaat aan een selectieteam (al gaat dat “ten koste” van het “eigen” team)
Missie “RESPECT” volgt (incl. pestgedrag)
Zichzelf wil ontwikkelen
Zich focust op de afspraken van het beleidsplan TC en visie JB
Goed contact heeft met ouders – afspraken voorafgaan aan seizoen

Extra benadrukken:
• ORGANISEREN van Schoonhoudenkleedkamers /accommodatie
• ORGANISEREN dat Doelen ALTIJD terug gaan op doelenplein
• DOELTJES vastzetten
• VERLICHTING uit
• Gastheerschap
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Rollen Technische Commissie
• Voorzitter TC (Paul Diepenmaat)
• Technisch coördinator
– Senioren (1, 2, 3)
Alphons Asbroek
– Jeugd (JO19)
Wilfried Kuipers
– Jeugd (JO17)
Richard Schreijer
– Jeugd (JO15)
Marco Borggreve
– Jeugd (JO13)
Wouter Roetgering
– Jeugd (JO11)
Harold van Coesant
– Jeugd (JO )
Vacature
• Medisch coördinator
Coen Smit
• Coördinator keepers
Gerald Schrooten
• Coördinator trainingen
Vacature
• Trainingsmethoden
• Adviserend in selectie trainers
• Kwaliteit training ; Begeleiden/trainen trainers
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Doelstelling Technische Commissie
• Primaire doel: Ontwikkelen en uitvoeren van een eenduidig technisch
beleid bij zowel junioren als senioren, gericht op het bereiken van een zo
hoog mogelijk niveau
– Gemiddeld 1 niveau hoger in 5 jaar tijd voor de prestatieve teams (2014)

• Afgeleide doelen
– Het inzetten van de juiste middelen ter ondersteuning
(spelervolg systeem/scouting, beoordeling en training)
– Zorgen voor de opleiding, ontwikkeling en aansturing van kader
– Zorgen voor de juiste afstemming en communicatie tussen diverse geledingen
– De overgang van junioren naar senioren optimaal laten verlopen en
begeleiden
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Nadere info
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indelen teams en aanstellen trainers / leiders
Wij stellen plan jaarlijks bij o.b.v. actualiteit (fiattering AB)
Taken en verantwoordelijkheden (per item) vastgelegd
Overleg structuren
In januari themadag: selectietrainers met TC; kwaliteit jeugdopleiding
Selectieteams: jaarlijkse vaststelling
Techniektraining
Keeperstraining
De app “RINUS”
E en F groep m.i.v. januari invullen uitslagen via app
Verhouding TC – selectietrainers – wie beslist wat?
Wensen:
• Hoofd Jeugdopleidingen / Train de trainer (AB besluit)
• Scouting onderbouw
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Beleid Junioren
• Spelplezier en individuele ontwikkeling
• Speelsysteem:
- Het speelstijl is gericht op aanvallend voetbal waarbij de formatie altijd 1:4:3:3 is
- Bij de JO 9 en JO 11 wordt altijd met juiste aantal spelers gespeeld
- Aandacht voor de nieuwe opzet KNVB

• Ontwikkeling en selectie spelers.
- In de groepen JO 13 spelen spelers in het kader van hun ontwikkeling op meerdere
posities (themadag trainers)
- Vervoegd doorschuiven geschiedt in geval van uitzonderlijk talent. Vanaf januari
kunnen talentvolle 2e jaar spelers in overleg meetrainen in een hogere groep, bv
speler van C1 traint in overleg mee met B1
- Besluitvorming TC i.o.m. selectietrainers / keeperstrainers
Ook onderwerp op themadag selectietrainers.
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