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Opleidingswaarden Spelintentie
• Lange termijn gaat boven korte termijn
• (Individuele) ontwikkeling gaat 
    boven wedstrijdresultaat 
• Techniek gaat boven tactiek
• Eigen initiatief gaat boven instructies 
• Veelzijdigheid gaat boven specialisatie
• Opleiden tbv doorstroming A-selectie of behoud
    binnen overige senoirenteams

Voetbalprincipes
• Overtal rond de bal (+1)
• Diepte gaat voor breedte (diep inspelen)
• Als team met de bal meebewegen (compact)
• Positie kiezen t.o.v. bal, tegenstander, 
    medespeler en goal (actief zonder bal)
• Direct beweging en spel verleggen bij balwinst (verplaatsen)
• Direct gevaar voorkomen bij balverlies (druk op de bal)
• De kracht van eenvoud ( spelletje simpel houden )

• Aanvallend combinatievoetbal
• Door initiatief en beweging
• Met druk naar voren
• Vanuit en compacte organisatie
• Waarbij plezier centraal staat

 
 
 

Technische ontwikkeling Tactische ontwikkeling Prestatieontwikkeling

Ontwikkeldoelen per leeftijdscategorie

Beheersing 
van de bal

Doelgericht 
samen spelen

Afstemmen 
van 
basistaken

Doelgericht 
handelen 
met de bal

Spelen vanuit 
basistaak

Spelen 
als een team

Presteren 
als een team

O6 - O10 O11 - O13 O14 - O19

   

 

• Speelt voor zijn/haar plezier, samen met anderen
• Leert voetballen met lef en durf, maakt acties en 
  bedenkt zelf oplossingen; fouten maken mag (moet!) 
• Wil beter worden en winnen, levert altijd maximale 
  inzet en strijd; valt aan, verdedigt en schakelt om
• Gaat respectvol om met regels, materialen, 
  scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, trainers, 
  supporters en vrijwilligers
• Leert van fouten en staat open voor opbouwende kritiek

• Creëert positief leerklimaat met realistische leerdoelen 
  en een duidelijke structuur; stimuleert, daagt uit 
  en biedt succeservaringen 
• Handelt volgens het RCD Jeugdplan, inclusief 
  trainingsplan, en laat talent ontwikkelen door te 
  variëren met omstandigheden
• Houdt zicht op de individuele en groeps ontwikkeling, 
  stelt vragen en geeft regelmatig  feedback en complimenten 
• Begeleidt en laat spelers ontdekken en ervaren in 
  verschillende voetbalsituaties, passend bij leeftijd 
  en niveau
• Gaat de uitdaging qua wisselbeleid aan om iedere 
  speler gelijk te behandelen

• Zijn betrokken supporters die positief aanmoedigen 
  en motiveren én prestatiedruk vermijden. 
• Genieten van 't spelplezier respecteren het jeugdplan 
  en de waarden en normen van RCD
• Faciliteren om te kunnen voetballen en wijzen kinderen 
  op (voetbal) afspraken
• Begrijpen dat het voor ieder kind het beste en leukste is 
  om op zijn/haar niveau te spelen (technisch, tactisch, fysiek, mentaal)

Rolverdeling

De speler De trainer/coach De ouders

 Voetbalhandelingen Teamorganisatie Teamrendement

Leerlijn
RCD

FILOSOFIE RCD JEUGDPLAN
Focus op technische, tactische, fysieke én mentale vorming

Filosofie
Jeugdplan

O6 - O7 O8 - O10

O11 - O12 O13

O14-O15 O16-O17

O18-O19

• Basis voetbalhandelingen: aannemen,
    dribbelen, passen, schieten en draaien
• Veel balcontacten
• Veel klein partijspel

• Voetbaltechnische vaardigheden vergroten
• Tweebenigheid en voetenwerk/motoriek
• Comfortabel aan de bal, in elke situatie
• Veel 1:1,  acties maken en druk op de bal
• Wisselende posities

• Techniek perfectioneren, weerstand
    en handelingssnelheid verhogen
• Samenwerken en positie kiezen
• Elementaire teamfuncties en teamtaken
• 2 á 3 posities

• Veldbezetting en teamorganisatie
• Basistaken (team, linie, positie)
• Positie kiezen (spelinzicht)
• Coachen van elkaar
• Vast spelsysteem en 2 á 3 posities

• Rendement basistaken (positie en linie)
• Situaties herkennen met en zonder bal (spelinzicht)
• Spelhervattingen (voor en tegen)
• Elkaar coachen op taak en situatie
• Fysiek versterken en intensiteit verhogen
• Vast spelsysteem en posities in twee linies

• Teamsamenwerking met rendement
    op basistaken (positie, linie, team)
• Situaties herkennen met en zonder bal (spelinzicht)
• Weerbaarheid en mentaliteit verhogen
• Conditie en intensiteit verhogen
• Variatie spelsysteem (inzicht)

• Leren winnen van wedstrijden
• In dienst van teambelang en -prestatie
• Spelinzicht: eigen organisatie versus tegenstander
• Zelf oplossingen bedenken
• Doorzettingsvermogen en �theid
• Specialiseren en verbeteren op 'vaste'posities

Breed opleiden; 'resultaat ontstaat door ontwikkeling en spelplezier' 

met oog voor motorische vaardigheden


