Jeugdbeleidsplan K Ramsel FC
Seizoen 2015 -2016

Seizoen 2016-2017

Seizoen 2017-2018

Inleiding
Het jeugdbeleidsplan 2015 – 2018 is een plan dat als doel heeft om K. Ramsel F.C., en
meer bepaald de jeugdwerking de nodige structuur te geven zodat alle betrokken
mensen een duidelijk zicht krijgen op de werking van onze vereniging.
Het is een algemeen plan dat zeker nog verder kan uitgewerkt worden. We willen geen
overrompeling aan regels creëren, wel eenvoudige duidelijkheid.
Per leeftijdscategorie zullen zeker nog een aantal zaken verder gespecifieerd kunnen
worden.
Wij willen de jeugd van deze club een goede opleiding bieden zodat onze jeugdspelers
later kunnen doorstromen naar het 1ste elftal en zo het 1ste elftal naar een hoger niveau
kunnen tillen.
Onze hoofdbetrachting is een goede voetbalopleiding bieden voor de jeugd. Als alle
trainers dezelfde manier van werken hanteren, kunnen wij dit bewerkstelligen.

Wat zijn missie en visie?
De Missie geeft aan “waar we voor staan”.
Het zegt welke waarden we als vereniging belangrijk vinden.
De Visie geeft aan “waar we voor gaan”.
Het zegt wat we willen bereiken.
Waarom zijn een missie en visie belangrijk?
De missie en visie “helpen” het bestuur van K. Ramsel F.C. bij het besturen van de
vereniging en het nemen van besluiten.
Een voorbeeld: in de missie staat “respect onderling en naar derden, zowel binnen als buiten
het veld”. Als we dit als vereniging belangrijk vinden, dan moeten we hier ook naar handelen.
Concreet betekent dit dat een speler in het veld respectloos omgaat met een teamgenoot door
deze uit te schelden, we dit niet accepteren en daar dus maatregelen tegen nemen.
Wat in de missie en visie staat zijn niet zo maar ’mooie woorden’, maar het zijn die zaken die
we als vereniging echt belangrijk vinden in hoe we zijn en wat we willen bereiken.

Onze Missie:

Waar we voor staan

Wij maken recreatief voetbal mogelijk voor iedereen en hebben de sportieve ambitie om
optimale prestaties te halen met onze teams. De voetbalvereniging K. Ramsel F.C. is een
sportvereniging, een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan,
waar normen en waarden gelden en waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als
buiten het voetbalveld.
Onze leuze is dan ook ‘Altijd Kontent’:
Dit wil niet zeggen dat we altijd en met alle omstandigheden vrede nemen.
Dit betekent voor ons dat we met de mogelijkheden die we hebben en de inspanningen die wel
leveren iedereen op een ‘kontente’ manier van onze sport willen laten genieten.
Voor wie wij er zijn
Onze club is een kleine, doch zeer intense gemeenschap die niet enkel bestaat uit voetballers.
Wij zijn er voor de actieve leden(voetballers), de rustende leden, de trainers, de leiders of
bestuursleden, de supporters, de ouders, de vrijwilligers en de sponsors.

Onze Visie:

Waar we voor gaan

De visie kan gezien worden als hetgene waar we over een aantal jaren (in 2020) willen staan
als vereniging.
Bij voetbalvereniging K. Ramsel F.C. staan optimaal presteren en plezier in het voetbal
centraal.
Het eerste elftal heeft een voorbeeldfunctie, zowel op het vlak van sportieve gedrevenheid als
het bewaren van een positieve teamspirit.
De aantrekkingskracht en uitstraling van het eerste elftal moet onze jeugdige leden ertoe
aanzetten het beste uit zichzelf te halen als sporter.
Onze jeugdleden zijn ook ‘onze toekomst’.
Daarom trachten we veel te investeren in ‘opleiding – organisatie - opvoeding’, de drie O’s.
Werken met jeugd betekent continu:
- jeugdspelers vormen tot waardevolle senioren
- scholing, bijscholing en begeleiding voorzien voor de jeugdtrainers
- ondersteunen van de teambegeleiders
Door te investeren in de jeugd willen we:
- jeugdige voetballers opleiden in functie van doorstroming naar het 1ste elftal
- een sociale rol spelen, kinderen een hobby geven zodat iedereen de kans krijgt om op
zijn/haar niveau de voetbalsport te beoefenen
- een grote(re) achterban creëren waar de club op kan rekenen. Wij hebben nood aan
meer mensen die zich willen engageren in onze vereniging. Door kwaliteit aan te
bieden, gaan supporters, ouders, sympathisanten geneigd zijn dit sneller te doen
- onze jeugdwerking een boost geven
Bij het aannemen van nieuwe leden maken we op geen enkele wijze onderscheid in wie we
wel en wie we niet als lid verwelkomen. Of het nu om nationaliteit, geloof of sexe gaat,
iedereen is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond of overtuiging.
Als voetbalvereniging zijn we er door en voor leden. Een gezond ledenaantal is essentieel
voor ons bestaan. We trachten binnen elke leeftijdscategorie minstens één team in competitie
te kunnen handhaven.
Eveneens rekenen we op een actieve betrokkenheid van de leden bij initiatieven die door de
club georganiseerd worden, ook voor de niet-sportieve activiteiten.
(bvb. tornooi, eetdagen, clubtombola’s, …)

Vrijwilligers zijn ook een belangrijk steunpilaar voor onze club.
Vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is; wie zich inzet als vrijwilliger zet zich er ook echt voor
in en pakt zijn of haar taak serieus op. Als vereniging waarderen we de inzet van onze
vrijwilligers en staan we (op gepaste momenten) stil bij het werk dat de vrijwilligers
verzetten.
Het bestuur van de club geeft iedereen die bij de club betrokken is helderheid in
besluitvorming, aansturing en uitvoering. Wij gaan m.a.w. voor een duidelijke communicatie.
Deze structuur wordt in andere documenten verder beschreven en is voor alle leden
raadpleegbaar.

De infrastructuur van onze vereniging is aan vernieuwing toe en daar zal de komende jaren
intensief aan gewerkt worden: extra terreinen, nieuwe voetbalkantine, vernieuwde
kleedkamers.
De infrastructuur dient eveneens een plaats te zijn waar onze leden en supporters elkaar
ontmoeten in een gezellige ambiance.
Onze vereniging is in de eerste plaats gericht op het beoefenen van de voetbalsport in
teamverband. Daarnaast organiseren we diverse voetbalgerelateerde activiteiten, die gericht
kunnen zijn op zowel de inhoud van de voetbalsport als het vermaak er om heen.

Verenigingsreglement voor de jeugdleden:
1

Wees op elke afspraak (training, wedstrijd) tijdig aanwezig.
Voor trainingen ben je 5 minuten voor de aanvang klaar om er aan te beginnen

2

Bij afwezigheid, verwittig zo snel mogelijk je trainer.

3.

De trainer bepaalt het programma en is de coach van de ploeg. Toon respect voor de
trainer en tracht zijn richtlijnen zo goed mogelijk te volgen;

4.

Vanaf de leeftijdscategorie U11 wordt er na iedere training verplicht gedoucht.
Na wedstrijden is het voor iedereen, ook voor de kleinsten verplicht om zich te
douchen.

5.

Vanaf U11 worden er geen ouders meer toegelaten in de kleedkamer. Deze is enkel
toegankelijk voor spelers, trainer en afgevaardigde(n).

6.

We steeds FAIR tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders,
scheidsrechters en publiek.

7.

De beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.

8.

Het dragen van beenbeschermers is verplicht: zowel op training als op wedstrijd

9.

Voetbalschoenen: verzorg je voetbalschoenen heel goed. Probeer dit zelf te doen ipv
dit karweitje door te schuiven naar ma of pa

10.

Wanneer het kouder wordt, is het dragen van een lange trainingsbroek verplicht. Door
met blote benen te trainen bij koud weer verhoog je de kans op blessures

11.

Draag je training van K Ramsel FC in de mate van het mogelijke als we op wedstrijd
gaan. Zo komen we als één team over ipv allemaal individuen

12.

De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte.
Met uitzondering bij de allerkleinsten(debutantjes en duiveltjes) zijn de kleedkamers
enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Voor andere personen is de
toegang verboden.

13.

Samen met de trainer(en zijn afgevaardigde) zorg je er voor dat de kleedkamer na de
training/wedstrijd netjes achtergelaten wordt.

14.

De school komen altijd op de eerste plaats. Mits een juiste planning kunnen beiden
perfect gecombineerd worden.

Verenigingsreglement voor de trainers:
1.

De trainer heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Naast sportbegeleider is hij
eveneens opvoeder en organisator.
Wat niet kan: roken, verkeerd taalgebruik, slordig, te laat, …..
Wat wel verwacht wordt: positief tov scheidsrechter, training goed voorbereid, positief
coachen, …

2.

De trainer is steeds 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig en zorgt in de
mate van het mogelijke dat het materiaal voor de aanvang van de training klaarstaat.

3.

Mededelingen naar de spelers en ouders toe gebeuren bij voorkeur via mail.

4.

Bij problemen met ouders/kinderen treedt hij corrigerend op

5.

De trainer is sportief eindverantwoordelijke voor de samenstelling van zijn team

6.

Houdt een map bij met een aanwezigheidslijst van de training en wedstrijden

7.

Geeft van iedere speler op het einde van het seizoen een spelersrapport (vanaf U 8)
Kopie wordt bij overgang naar andere leeftijdsgroep overhandigd aan
desbetreffende trainer zodat deze tijd kan besteden aan de werkpunten

8.

Zorgt ervoor dat na de training de kleedkamers net zijn en het materiaal ordelijk terug
op zijn plaats staat

9.

De trainer neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die
binnen de club worden georganiseerd, waarbij zijn/haar aanwezigheid gewenst is.

10.

Het resultaat is niet de hoofdzaak, de opleiding van jeugdspelers wel

Verenigingsreglement voor de ouders van de jeugdleden:

1.

Het is niet de taak van de ouders om richtlijnen te geven over hoe het team van de
zoon/dochter moet spelen. Daarom vragen wij om positief te supporteren, zowel bij
winst als verlies.

2.

Als er zaken zijn waar u zich niet in kan vinden, kan dit natuurlijk altijd besproken
worden met de trainer, jeugdcoördinator. Opbouwende kritiek kan enkel de werking
van K Ramsel FC stimuleren.

3.

U bent een voorbeeld voor uw zoon/dochter. Als u het slechte voorbeeld geeft door in
de clinch te gaan met scheidsrechter, supporters van de tegenpartij,… gaan zij dit
misschien later ook doen.
Moedig je kind aan de regels van de sport na te leven!

4.

Leer je kind dat zich inzetten minstens even belangrijk is dan een overwinning behalen
Interesseer je in hetgeen je kind doet, wees fier op je zoon of dochter

5.

Breng op ieder kledingstuk je naam aan, zodat moest het verloren gaan binnen de club,
het makkelijker is om dit terug te geven.

6.

Het tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden is (meestal) een gedeelde
verantwoordelijkheid van speler en ouders. U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich
op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.

7.

K.F.C. Ramsel is een kleine lokale club, bij sommige activiteiten is extra hulp zeker
welkom. Probeer indien mogelijk een handje toe te steken waar nodig.

Verenigingsreglement voor de begeleiders:
1.

De afgevaardigde staat in voor een vlotte organisatie , vooral voor- en na de
wedstrijden. De afgevaardigde regelt praktische, logistieke zaken,
de coach regelt het sportieve. Zij dienen elkaar aan te vullen waar nodig.

2.

Voor alle begeleiders geldt dat zij eveneens een voorbeeldfunctie hebben binnen de
club. Ten allen tijde sportief en fair gedrag is gewenst.

3.

De afgevaardigde houdt mee toezicht over de groep, het materiaal, de accommodatie,
… en zal misbruiken niet toestaan.

4.

De afgevaardigde onderhoudt ook de contacten met de tegenpartij (en de
scheidsrechter.

5.

De afgevaardigde verzorgt het invullen en verder afhandelen van het
wedstrijdformulier.

Sportief opleidingsplan:
Zoals hiervoor reeds vermeld, zal er gestreefd worden om zoveel mogelijk spelers te vormen
die op termijn kunnen doorstromen naar het 1ste elftal
Het sportief gedeelte wordt onderverdeeld in 4 hoofdstukken:

TECHNIEK
*Vormen van technisch
geschoolde voetballers
*Streven naar tweevoetigheid
*Snelheid van uitvoering
*ontwikkelen van spelinzicht en
samenspel

TACTIEK
*voetbal benaderen als denksport
*aanleren van specifieke taken per positie
in het elftal

FYSIEK
*verkrijgen van een goede basisconditie
*op peil houden van de lenigheid
*ontwikkelen van uithouding
*loop- en startsnelheid, looptechniek
*aanleren van het belang van het duel

MENTAAL
*inzet
*doorzettingsvermogen
*winnaarsmentaliteit
*durf
*geloof in eigen kunnen

Deze vier onderdelen zijn volledig afhankelijk van de leeftijd. Op de volgende pagina zal u
zien wat de essentie is per leeftijdscategorie.
Vaak zien we dat er jeugdtrainers kinderen training geven alsof ze een eerste ploeg aan het
trainen zijn, veel te veel gericht op het fysieke aspect.
Het balgevoel staat centraal, zeker bij de categorie U6 tot en met U10.

Spelersprofiel
U6 – U7:
Snel afgeleid - individueel gericht – speels - hyperactief
Deze eigenschappen kunnen op een praktische manier gebruikt worden om de jongsten de
eerste voetbalstappen te leren. VOETBALSPEELTUIN is het sleutelwoord. Algemene
lichaamscoördinatie en de ontwikkeling van de motoriek zijn hier essentieel.
Lopen is uit den boze, alles gebeurt met bal, balgevoel creëren is de belangrijkste doelstelling
tijdens deze jaren.
Wedstrijdvormen, trappen op doel, 1 tegen 1,…
Themagericht werken, maar niet te veel willen als trainer. Geduld is het codewoord!!!

U8 – U9:
Beginnend teamspeler - snel lerend - speels
Technische oefeningen correct laten uitvoeren. Samenspel verbeteren. Basis tactiek.
Balbehandeling optimaliseren. Herhalen, herhalen herhalen... Wedstrijdvormen met man meer
situatie voor samenspel te bevorderen

U10 – U11:
Prestatiedrang – teamspeler - geldingsdrang
Idem als voor preminiemen. Werken aan snelheid van uitvoering. Spelen op groot veld.
Daarom begint tactiek onontbeerlijk te worden

U13:
Puberfase - Ontwikkelt een eigen mening
Spelen in één tijd. Spelsituaties en automatismen worden ingeoefend. Spelsituaties en het
zoeken van oplossingen

U 15:
Jonge volwassenen – assertief - communicatief
Na 2 jaar scholieren zou deze speler in staat moeten zijn om in aanmerking te komen voor het
1ste elftal. Hij heeft gans zijn opleiding doorlopen en zou zowel op fysisch, mentaal, technisch
als tactisch vlak voldoende geschoold moeten zijn om zich te meten met de kernspelers

Overlegvergaderingen:
Op regelmatige tijdstippen wordt er overleg georganiseerd.
De trainers vergaderen onderling om het sportieve te bespreken – ongeveer maandelijks.
De trainers en het bestuur vergaderen om praktische zaken te bespreken – 2-maandelijks.
Het bestuur vergadert om de werking van de club te bespreken – ongeveer maandelijks
Van alle vergaderingen wordt nota genomen en verspreid onder de betrokken partijen.
Natuurlijk is er dagdagelijks overleg te velde wanneer activiteiten aan de gang zijn. In een
‘club in beweging’ is voortdurende communicatie belangrijk, ook zonder dat er van elk
gesprek nota’s worden gemaakt.
Maar, belangrijke afspraken dienen duidelijk gecommuniceerd te worden!!!

Zelfevaluatie:
Elke club die zichzelf respecteert en verder wil ontplooien dient ook even stil te staan bij de
eigen realisaties.
Een terugblik op het verleden kan verhelderend zijn voor de toekomst.

Het is de bedoeling om in enkele krachtlijnen (niet te uitgebreid) duidelijk te maken hoe de
situatie is, wat we er van vinden en waar we naartoe willen.
Geen uitgebreide documenten en formuleringen, wel krachtige en verstaanbare taal!

3 belangrijke vragen worden gesteld bij de zelfevaluatie aan het einde van
het seizoen!
Welke werkpunten van het voorbije seizoen zijn goed verlopen/afgehandeld?

Welke werkpunten van het voorbije seizoen zijn voor verbetering vatbaar?

Op welke punten gaan we concreet extra inzetten volgend seizoen?

Organogram van K.Ramsel F.C.:
Voorzitter : Lambaerts Alfons 0475/46.12.76
Gerechtigd correspondent : Heremans Luc 0499/38.52.82
Ondervoorzitter : Verbruggen Bert 0479/64.35.49
Penningmeester : Lambaerts Alfons/Heremans Luc
Bestuurslid : Verbruggen Kris
Sponsoring : Heremans Chris & De Wever Maurits
Tapverantwoordelijken : Van der Auwera Wim & Heremans Chris
Terreinverantwoordelijken : Verbruggen Raymond & Heremans Chris
Jeugdverantwoordelijke : Verbruggen Bert
Jeugdcoördinator : Brabants Koen

