JEUGDWERKING K. ZONHOVEN VV
MISSIE EN VISIE
MISSIE
De jeugdwerking moet een centrale plaats in het sportieve beleid van K. Zonhoven VV
innemen.
K. Zonhoven VV wenst jeugdspelers uit Zonhoven en omstreken een gezond en
ontspannend alternatief aan te bieden als vrijetijdsbesteding en hen alle mogelijke
kansen te geven om zich als voetballer en mens voluit te ontwikkelen.
De doorstroming van zoveel mogelijk talentvolle eigen jeugdspelers naar het eerste
elftal is een prioritaire doelstelling van onze jeugdopleiding. Dit wordt nagestreefd
door de spelers technisch, tactisch, fysiek en mentaal voor te bereiden als voetballer.
Hiervoor is het is zeer belangrijk dat onze jeugdwerking beschikt over deskundige en
geëngageerde trainers die het opleidingsniveau kennen en een leeftijdsaangepaste
opleiding kunnen geven. Elke trainer kan daarbij zijn eigenheid behouden, maar mot
wel in een bepaald kader functioneren. Dit kader wordt aangeboden vanuit de
jeugdwerking en concreet vanuit de sportieve staf, die een bijzondere taak heeft om
de opleidingsvisie op te maken, op te volgen en bij te sturen waar nodig.
De club is ervan overtuigd dat wie zich tijdens zijn jeugd verdienstelijk maakt als
sporter, een belangrijke meerwaarde realiseert voor zichzelf en voor de maatschappij
waarin hij later terecht komt.
K. Zonhoven VV is en blijft een familieclub waar iedereen zich thuis moet voelen.
Onze jeugdopleiding en haar entourage is gebaseerd op vrijwilligers met clubgevoel.
Elke club is maar zo gezond als de basis waarop ze gebouwd is.
Daarom wensen wij met alle betrokkenen te streven naar een zo sterk mogelijk band
met “onze” club.
De waarden sportiviteit, vriendschap, solidariteit en respect zijn belangrijke
begrippen binnen onze jeugdopleiding.

VISIE – “DE

SPELER ALS INDIVIDU CENTRAAL STELLEN”

K. Zonhoven VV wenst in eerste instantie zijn jeugdspelers technisch, tactisch,
fysisch en mentaal klaar te stomen voor provinciaal jeugdvoetbal en vervolgens voor
een zo verregaand mogelijke voetbalcarrière.
De TVJOen waken erover dat de trainers een opleiding samenstellen met deze visie in
het achterhoofd en aangepast per leeftijdscategorie (zie opleidingsplan).
Om vorm te geven aan de vooropgestelde missie van de club is de betrachting om
jaarlijks minstens twee jeugdspelers te laten doorstromen naar de A- of B-kern.

SPORTIEF
We trachten onze spelers zo creatief mogelijk op te leiden, steeds uitgaande van de
eigen sterkten, behoud van de spelvreugde en een goede organisatie van de
jeugdwerking. Bij de jongste categorieën is het opzet de spelers zoveel mogelijk
basisvaardigheden aan te brengen. Van daaruit gaan we over naar meer wedstrijd- en
spelvormen. We mogen niet vergeten dat voetbal een ploegsport is. Elke speler moet
kunnen functioneren in een team en steeds bereid zijn alle elementen te verbeteren.
Dit zal gebeuren door gerichte training.
Daarvoor worden zo hoog mogelijk opgeleide en gemotiveerde voetbaltrainers
aangetrokken. Het uitgangspunt voor de trainers is een herkenbare aanvallende
voetbalstijl vanuit een 4-3-3 opstelling van waaruit vorm gegeven wordt aan de
missie en de visie van de club.
Onze club is ambitieus en wil zich steeds verbeteren, zowel op sportief als op
organisatorisch vlak.
De jeugdspeler en zijn opleiding staan centraal:
 de jeugdvoetbalopleiding heeft voorrang op het wedstrijdresultaat;
 een positieve coaching gericht op de meegegeven taken staat voorop. Geen
prestatiegerichte coaching;
 we geven de spelers bouwstenen (o.a. basistechnieken, controle, passing, ...) die
ze moeten leren toepassen in wedstrijden;
 elke speler moet spelen op een niveau waar hij zich nog kan verbeteren. Indien
nodig moet hij hiervoor in samenspraak doorgeschoven worden naar een oudere
categorie. Dit gebeurt louter op basis van sportieve criteria;
 de nadruk ligt op de opbouw van achteruit via technisch verzorgd zonevoetbal;
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openstaan voor en steunen van de creativiteit en individuele actie van de
jeugdspeler. Hij moet de ruimte krijgen om zelf situaties te leren herkennen
en zelfstandig (de juiste) beslissingen leren nemen;
spelers moeten gelijke speelkansen krijgen, maar rekening houdend met
trainingsingesteldheid, aanwezigheid en inzet;
jeugdvoetbal is een samenspel van goede en minder goede spelers. In de
begeleiding van de spelers wegen de belangen van de trainer niet op tegen deze
van de speler of de spelersgroep.

Naast de technische en de sociale verdient ook de tactische vorming onze aandacht.
Functioneren als schakel in een geheel, juiste keuzes maken in balbezit en in
balverlies... Dit zijn enkele belangrijke voorbeelden van tactische keuzes.
Naarmate kinderen groeien, gaat er een zeer belangrijk aspect toegevoegd worden, nl.
fysieke vorming. Dit onderdeel is het moeilijkst om verantwoord te begeleiden.
Het doel is aan jonge spelers maximale kansen geven om zich optimaal als voetballer
te ontwikkelen door hen met de beste mensen en middelen te omringen en zodoende
hen maximale kansen te geven om door te groeien tot een professioneel niveau. In dit
complexe proces staat het kind/adolescent in zijn totaliteit centraal.
Speelgelegenheid
Volgende afspraken gelden binnen de club aangaande speelgelegenheid.
Er wordt uitgegaan van het principe dat alle jeugdspelers tijdens hun wedstrijden
50% speelgelegenheid krijgen. Via het ingevoerde systeem van verplichte wissels is
dit sowieso gegarandeerd bij de meeste categorieën.
De trainers trachten iedereen meer te laten spelen, maar niet ten koste van het
team. Dit heeft niets te maken met resultaten, maar wel met de ontwikkeling van
individuen. Niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten, soms maakt een speler eens een
mindere periode door, soms is er een speler die gewoonweg meer kwaliteiten heeft
dan een andere (het kunnen niet allemaal Messi’s zijn) …
Aan de hand van deze factoren kan een trainer zijn wissels uitvoeren.
Voor alle duidelijkheid : Niet iedereen speelt evenveel, maar wel minstens 50% van
de speeltijd. In de mate van het mogelijke zal iedereen meer spelen dan 50 %.
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Samenstelling opleidingskernen
De samenstelling van de kernen gebeurt in overleg tussen de trainersstaf en de
sportief coördinator.
Doorstroming
Doorschuiven van een speler kan op verschillende tijdstippen en manieren:
Occasioneel : bij acuut tekort aan spelers in een hogere categorie.
Voor bepaalde tijd: door blessures in een hogere categorie.
Definitief: gebaseerd op evaluaties, kwaliteiten en de biologische leeftijd van een
speler. In dit verband heeft de TVJO beslissingsbevoegdheid, in overleg met de
jeugdcel.
Ontwikkelingspijlers en evaluatie
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Elk seizoen worden de spelers 2 keer formeel opgevolgd. De eerste opvolging is
voorzien in december. In het gesprek met de trainer worden positieve punten
besproken en werkpunten geformuleerd. De tweede opvolgingsbespreking is voorzien
medio april. Iedere ontwikkelingspijler wordt hierbij geëvalueerd. De positieve punten
en werkpunten worden hierbij aangehaald. De evaluaties zijn vooral bedoeld om de
speler beter te maken !!!

EXTRA SPORTIEF
Het is erg belangrijk dat de spelers zich er thuis voelen in de club en er met plezier
naartoe komen. Dit geldt zowel voor hun trainingen, hun wedstrijden, de wedstrijden
van het eerste elftal als voor andere clubactiviteiten. Wij geloven dat dit zijn
oorsprong vindt in een correcte behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke
afspraken en regels.
Als we spreken van in groep functioneren, zullen er immers klare afspraken moeten
gemaakt worden die door iedereen worden nageleefd. De jeugdopleiding leert de
jeugdspeler om te gaan met gestelde regels, normen en bepaalde waarden. Spelers en
ouders het FAIR PLAY CHARTER laten beleven is een hoofdwaarde binnen de
jeugdopleiding. Dus naast voetbaltechnische vorming, schenken we ook duidelijk
aandacht aan de sociale vorming (mentaliteit).
Minstens even belangrijk is dat ook de ouders en andere betrokkenen zich thuis
voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken voelen en moeten ook een
vertrouwensgevoel hebben in de richting van de club. Ze vertrouwen hun kinderen ten
slotte toe aan personen die hun kinderen voor een stuk zullen vormen.
K. Zonhoven VV moet zijn jeugdspelers dan ook op een gedegen manier opvoeden. Een
goed contact met de ouders staat daarin centraal. Zij spelen een belangrijke rol om
hun kinderen te stimuleren, aan te moedigen en hun aanwezigheid te optimaliseren.
K. Zonhoven VV wil naast de voetbalopleiding haar jeugdspelers eveneens een sociaal
en pedagogisch verantwoorde opvoeding geven. Daartoe zal de club trachten zijn
jeugdspelers de juiste opvoedende en ethische waarden bijbrengen door:
 orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren;
 luisterbereidheid en persoonlijkheid te ontwikkelen;
 om te leren gaan met fair-play;
 pedagogisch verantwoorde begeleiding door de trainers aan te beiden;
 sturen en bijsturen via het huishoudelijk reglement, waarmee u zich akkoord
verklaart bij het betalen van het jaarlijks lidgeld.
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Daarbij is een goed evenwicht tussen de school (studies hebben voorrang op voetbal),
de leefwereld in de huisomgeving (opvoedingsaspecten ouders) en ons aanbod binnen
de vereniging K. Zonhoven VV erg belangrijk.
Dit is vooral belangrijk voor de personen zelf in hun groei naar volwassenheid. Op dat
vlak vormen wij een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers
meekrijgen van de ouders en van school. Opvoeding blijft immers een belangrijk
aspect dat we ook in onze jeugdopleiding willen voorzien. De trainingen en wedstrijden
geven mede structuur aan de leefwereld van spelers en geven hen ook iets om naar uit
te kijken en naartoe te streven… Besef dat er veel hersamengestelde gezinnen
bestaan en dat het voor kinderen na een echtscheiding dikwijls moeilijk loopt en dan
kan de trainer/afgevaardigde ook als vertrouwenspersoon fungeren.
Van onze vereniging kan echter niet verwacht worden dat het inzake de opvoeding van
het kind de stuwende kracht is.
Daarnaast zijn deze waarden en normen ook belangrijk voor de club. De club streeft
naar een positief imago en dit imago wordt enorm beïnvloed door de manier waarop
spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe. Dit
zowel op het terrein als er naast, bij wedstrijden, trainingen, clubactiviteiten, enz ...

Nuttige contacten
Club: 011/81 63 92 – info@zonhovenvv.be – www.zonhovenvv.be
Patrick Nulens (voorzitter): 0494/300 101
Luc Aerts (secretaris): 0471/37 98 89
Michael Linten (jeugdsecretaris): 0476/36 37 37
Yannick Geraerts (TVJO bovenbouw): 0496/49 82 07
Pim Wouters (TVJO onderbouw): 0493/20 93 14
Afgelaste wedstrijden: 0900/000 81 of www.footbel.com
www.zonhovenvv.be - www.facebook.com/zonhovenvv
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