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JEUGDOPLEIDING

FICHE DOELSTELLINGEN KORTE TERMIJN
ALGEMEEN
Het bepalen en evalueren van de doelstellingen op korte termijn gebeurt tijdens
een voor- en naseizoensmeeting van het Sportief Comité, aangevuld met extra
leden van het hoofdbestuur.
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Het nieuwe doorstromingsproject “U21” als verzameling van alle ‘high
potentials’ evalueren. High potentials zijn spelers van de U21 en U17 met
uitgesproken voetbaltechnisch talent, ambitie en vervolmakingswil die
op fysiek, mentaal, en teamtactisch vlak worden klaargestoomd voor de
B-ploeg, momenteel actief in 4e Provinciale.
Het doorstromingsproject “P4” voortzetten en jaarlijks herevalueren. Bij
dit project wordt de P4 (B-ploeg) beschouwd als laatste fase van de
voetbalopleiding, waar dit voordien nog de U21 of U17 was. Hier krijgen
de spelers enkele jaren de kans om zich door te ontwikkelen, met als
einddoel als ‘senior’ afgeleverd te worden aan de P2 (A-ploeg). Het
alternatief is een plek bij de reserven. De duur wordt bepaald door de
leeftijd van de speler en al dan niet externe versnellende of vertragende
factoren.
Het evalueren van het project ‘Evaluatiefiches-Per-Lijn’, bedoeld om de
evolutiecurves van de spelers beter in kaart te brengen. Zie proces
‘Evaluatiefiches-In-Lijn’.
Het behalen van het Provinciaal Label via een Foot Pass audit.
Het niet alleen doordacht herverdelen van de kernen bij de overgangen
naar nieuwe spelvormen (bvb. nieuwe kernen in overgang van K+4/4+K
naar K+7/7+K), met de spelersevaluaties als basis en verdieping in de
sociale aspecten en praktische connecties als achtergrond, maar ook het
uitwerken van een herverdelingsplan voor alle leeftijden in het kader van
het (beoogde) afdwingen van jeugdvoetbal in de provinciale reeksen
vanaf september 2016.
Het aanstellen van twee jeugdcoördinatoren onder de TVJO (één voor OB,
één voor MB/BB) en een TVDS (verantwoordelijk voor Doorstroming en
Seniors en de creatie van een doorstromingsmatrix per positie/teamrol).
Het vormen van een meisjesteam, eventueel via de combinatie van
verschillende leeftijden of via een samenwerking met een andere club.
Het realiseren van een actie voor het goede doel, met de bedoeling een
jaarlijkse traditie te verankeren. Hierbij wordt in eerste instantie aan BO
Terbank gedacht, gezien onze reeds bestaande samenwerking bij de
U15D.
Het installeren van een alternatieve tornooivorm, gericht op fun en een
breder draagvlak in de gemeente. Een werkgroep wordt samengesteld
om zowel het concept, de doelgroep (richtleeftijd) als de uitvoeringsfase
uit te werken. Het tornooi zou werken met een vrije inschrijvingspolitiek
waarbij elke speler van de club een vriend, al dan niet bij de club

aangesloten, mag uitnodigen om als team van twee het tornooi in te
stappen. Verschillende disciplines zouden kunnen worden toegepast:
o 2/2 met kleine minigoals
o K+1/1+K met duiveltjesgoals
o 2x 1/1 panna-game
o Estafette, lopende penalties of andere minigames
o Minigames gefocust op andere sporttakken

