MISSIE & VISIE
Via de jeugdopleiding naar de
Beloften en … de A-kern
Optimale doorstroming van spelers uit de jeugdopleiding naar het 1ste elftal
De TVJO beslist in nauw overleg met de coördinator Bovenbouw over de samenstelling en
evaluatie van de postformatiekern. Dit wordt dan besproken in de sportieve cel ( TVJO,
sportief manager, Coördinatoren, trainer Postformatie ) van de jeugdwerking. De TVJO
dient hierbij te werken volgens een duidelijk uitgeschreven functiebeschrijving waarin de te
volgen principes en targets inzake verzekering van voldoende jeugddoorstroming richting
A- en B-kern formeel vastgelegd worden:
Zo moet de Beloftenkern als richtcijfer voor minstens 75% bestaan uit eigen jeugdspelers,
en zo moet ook de A-kern idealiter minstens 35 % ASV Geel jeugdspelers (i.e. minstens 3 jaar
ASV Geel jeugd <21jaar) bevatten. In regel moeten zoveel mogelijke spelers ook binnen een
straal van 25 km van Geel wonen.
De Postformatie wordt hierbij gezien als het ideale medium om de eigen jeugdspelers de
sprong te laten maken van jeugdvoetbal naar het meer realistische voetbal van de
beloften en eerste elftallen in de hoogste amateurreeksen. Competitierijpheid komt m.a.w.
centraal te staan in deze postformatie. Talenten moeten bij de beloften de kans krijgen om
zich verder te ontplooien in een competitieve omgeving, waarin ze kunnen leren van A-kern
spelers die terugzakken naar de beloften (meestal jeugdproducten die iets verder staan in
de ontwikkeling en al meetrainen met A-kern).
Het is ook de bedoeling om de A-kern en de B-kern zoveel mogelijk tegelijk te laten trainen
op naast elkaar gelegen velden, om zodoende flexibel en na overleg spelers van de B-kern
in te kunnen schuiven in de A-kern trainingen. De jonge (zelf opgeleide) doelman van de
Beloften zit vast in de A-kern (met 3 doelmannen) en neemt dan ook deel aan de
keeperstrainingen van het eerste elftal.
Wat betreft de Postformatie worden de beste jeugdspelers (U16 tem U19) doorgeschoven
en speelkansen gegeven in de beloften, onafgezien van hun leeftijd of de resultaten van
hun teams van oorsprong. Talent kan immers nooit te vroeg komen. De resultaten van de
beloften of de bovenbouw zijn geen doel op zich (de beloften zullen meestal significant
jonger zijn dan de tegenstander), de stijgende evolutie van het spelpeil van de spelers des
te belangrijker.
Einddoel voor de beloftentrainer (waarop hij dus gequoteerd wordt) is om zoveel mogelijk
jeugdspelers klaar te stomen voor het niveau van de A-kern.
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De visie van de club bestaat er verder uit dat de hulptrainer van de trainersstaf de centrale
spil moet zijn voor de integratie van eigen jeugdspelers in de A-kern. Zijn taken worden in
dat kader duidelijk omschreven in zijn functieomschrijving.
In het ideale geval start de integratie onmiddellijk in het begin van de voorbereiding met
het mee inschuiven van een aantal jeugdspelers in de stage van de A-kern om zo de sfeer
en het tempo op te snuiven. In de voorbereiding dient er over gewaakt te worden dat de
jeugdspelers niet opgebrand worden door het hogere en helse trainingsritme.
Jeugdspelers hebben wegens de bewuste strategische keuze voor een relatief kleine
‘oudere’ A-kern realistische kans op spelen op Geel.

Missie jeugdopleiding
Voetbalclub ASV Geel beschouwt zijn jeugdopleiding als onmisbaar en essentieel. De
missie van de Jeugdopleiding van ASV Geel is drieledig:

•

Sportief

•

Sociaal

•

Ambitieus

De jeugdwerking heeft de ambitie om 3 waarden overal te hanteren in zijn werking:

auditgericht, voetbalcultuur en voetbalplezier
Deze waarden moeten de rode draad vormen van onze opleiding.
Iedere jeugdspeler een belangrijke en waarde(n)volle opleiding aanbieden waarbij we
volgende basisdoelstellingen willen hanteren:
•
•

•

Uitzonderlijke spelers laten doorgroeien naar grotere clubs met een
jeugdwerking op elite niveau;
Goede spelers laten doorgroeien naar de eigen Beloften ploeg via de daarvoor
uitgewerkte doorstromingstrajecten. Indien mogelijk deze spelers verder
begeleiden naar de A – kern;
Voor alle andere spelers onze sociale rol vertolken en hen laten doorstromen
volgens hun niveau.

Volgens de criteria die Voetbal Vlaanderen vraagt willen wij op een eigentijdse manier
plezier op en rond het veld toevoegen aan een opleiding waarin onze eigen voetbalcultuur
duidelijk zichtbaar is.
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Wij willen een eigentijdse en sociale club vormen voor ouders, spelers, vrijwilligers en
supporters. Kortom voor de inwoners van de stad Geel en haar buurgemeenten, hierbij
denken we in een straal van max 25 km.
Onze bijkomende sportieve doelstellingen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Het voorzien van een belangrijke, waarde(n)volle, complete en ambitieuze
voetbalopleiding voor alle jeugdspelers.
Het voorzien van een waarde(n)vol opleidingsplan met gemakkelijk begrijpbare
doelstellingen vanuit de eigen visie en volgens onze eigen cultuur.
Het voorzien van een duidelijk gedocumenteerd traject voor ‘de speler’ en ‘de
keeper’, doorheen de volledige jeugdopleiding t.e.m. doorstroming.
Het voorzien van jaarlijkse einddoelstellingen en -termen per leeftijdscategorie
en per positie/profiel.
Het bijdragen tot de opvoeding van alle jeugdspelers.
Het maximaal benutten van onze twee kernwaarden, voetbalplezier en
voetbalcultuur, doorheen de gehele jeugdopleiding.
Het bieden van differentiatiemogelijkheden opdat alle spelers zich mentaal,
fysiek en voetbaltechnisch kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en op
aangepaste snelheid.
Het voorzien van een goede sportieve en extra-sportieve omkadering waarbij
de speler centraal staat.
Het voorzien van 50% speeltijd per wedstrijd als absoluut minimum voor elke
speler van de club doorheen de jeugdopleiding tot de Bovenbouw.
Het voorzien van mentale opvolging van de spelers via een ‘Mentale Begeleider’,
als contactpersoon voor trainers en spelers, teneinde in een eerste fase bij te
dragen aan het voetbalplezier voor elkeen en in een tweede fase drop-out te
beperken.
Het doorstromings- en terugvloeibeleid zo goed mogelijk verzorgen opdat de
spelers op geen enkel ogenblik belemmerd worden in hun ontwikkeling; niet
naar een hoger niveau en niet naar een lager niveau. Dit laatste kan in een
samenwerking met Geelse provinciale en gewestelijke clubs waarmee wij een
overeenkomst willen sluiten.
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In onze opleiding streven we ernaar om spelers te vormen zodat ze volgende
eigenschappen bezitten:
•

Techniek : De voetbaltechnische vaardigheden die nodig zijn om het spel te
kunnen spelen en creatieve oplossingen te vinden.

•

Inzicht : Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties
ondernomen moeten worden of juist niet en is vooral afhankelijk van ervaring
(herkennen van bepaalde situaties) en spelintelligentie.

•

Communicatie : Tijdens het spel is communicatie belangrijk met jouw
medespelers, tegenspelers, coach, scheidsrechter en begeleiders. Dit zowel
verbaal als non-verbaal.

•

Snelheid : Zowel de snelheid van denken als handelen als de pure loopsnelheid
en coördinatie zijn hier belangrijk

In de praktijk zullen we in onze jeugdopleiding dus geconfronteerd worden met
verschillende snelheden en trajecten, waarbij de evolutiecurve (gebaseerd op de TICSeigenschappen) van elke speler individueel, zo stijl mogelijk omhoog moet worden
gehouden op een stijlvolle, positieve en plezierige wijze.
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Extra-sportieve doelstellingen:
•

Het bestendigen van de club- en jeugdwerkingsuitstraling binnen de eigen
gemeente en vergroten van deze uitstraling binnen de provincie.

•

Het bestendigen van een clubsfeer waarbij niemand zich uitgesloten voelt en
elkeen gerespecteerd wordt voor zijn eigenheid, in combinatie met de eigenheid
en leefregels van de club.

•

Het bestendigen van een duidelijk onderscheid tussen differentiatie en
integratie, waarbij integratie los van leeftijd, ras, religie, geslacht, geaardheid en
financiële of sociale mogelijkheden voor elkeen op een positieve manier kan
verlopen.

•

Het nastreven van bestuurlijke continuïteit en een stabiele visie.

•

Het aanbieden van een gezonde en positieve vrijetijdsbesteding in een
stimulerende omgeving aan kinderen en jongeren in en rond de gemeente.

•

Het stimuleren om sportieve en sociale ervaringen met elkaar te delen en via
verschillende kanalen, zoals via de sociale media, te communiceren.

•

Door middel van een pedagogische leiding en begeleiding bijdragen aan de
opvoeding. Enerzijds door het opleggen van orde, tucht en zelfdiscipline en
anderzijds door het leren omgaan met de waarden van onze club.

•

het ASV Geel fairplay-charter en onze leefregels.
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Visie jeugdopleiding
Qua beleving:
“ASV Geel voert voor haar eerste ploeg een standvastig lange termijn sportief beleid met
als missie de uitbouw van een betaalbare, herkenbare jonge ploeg met een Geelse
winnaarsmentaliteit, een hart voor Geel en een sterke groepsgeest, op én naast het veld.“

Qua speelstijl:
Onze ASV GEEL jeugdopleiding wordt uitgebouwd volgens het KBVB concept, d.w.z. dat er
een aanvallend en technisch onderbouwd speelsysteem wordt aangeleerd en
gerealiseerd in verschillende concepten.
Om onze doelen te bereiken gaan we uiteraard structureel te werk. Er wordt door de TVJO
een opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsplan dient als leidraad voor al onze trainers,
afgevaardigden en ouders zodat zij duidelijk weten wat we van hen verwachten.
Alleen door per leeftijdscategorie een aantal doelstellingen en eindtermen vast te
leggen kunnen we ervoor zorgen dat onze jeugdspelers precies datgene aangeleerd
krijgen wat wij als club willen. Door jaar na jaar dit opleidingsplan te volgen en transparant
te communiceren met de ouders, spelers en trainers zorgen we er ook voor dat de
continuïteit verzekerd wordt.
Voor onderbouw en middenbouw werken we in een 2/2, 3/3, 5/5 8/8 concept waarin we
vooral vragen aan volgende speelstijl te voldoen:
•
•
•
•

2/2 Dribbelvoetbal en korte passing
3/3 Dribbelvoetbal en korte passing
5/5 Het bekende vliegtuigsysteem (zie beleidsplan)
8/8 Voetballen in een dubbele ruit; (zie beleidsplan)

Voor bovenbouw werken we in een 1-4-3-3 speelsysteem dat zo aanvallend mogelijk is:
•
•
•

onze 4 verdedigers functioneren op één lijn in zone.
onze 3 middenvelders, 3 verdedigende waarvan één infiltrerende en 2
aanvallende gaan spelen in een driehoek.
de 2 flankaanvallers en onze centrumspits krijgen zeer aanvallende accenten
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Operationele doelstellingen vanuit
de Strategische doelstellingen
Strategische doelstelling 1:
ASV Geel profileert zich als dé voorbeeld(amateur)club inzake jeugddoorstroming naar de
Beloften en het lanceren van jonge streektalenten.
Operationele doelstelling 1:
Wij willen dan ook de belangrijkste en waarde(n)volste jeugdopleiding in de Kempen
aanbieden die zoveel mogelijk leidt naar eigen opgeleide spelers bij de beloften en
vervolgens in de A-ploeg. Het is ons doel om 75% van de spelers van de Beloften uit
onze eigen jeugdopleiding te halen. Hiertoe dient de totale opleiding in het
algemeen en de postformatie in het bijzonder.

Strategische doelstelling 2:
ASV Geel speelt met haar jeugd altijd interprovinciaal en regionaal voetbal
Operationele doelstelling 2:
Aangezien wij de audit als gids gebruiken willen wij elke speler laten spelen en
trainen in een team waarin hij thuishoort op basis van zijn talenten en werkpunten.
Operationele doelstelling 3:
Het aanbieden van voetbal(plezier) aan al zijn spelers waardoor elke speler
zijn/haar persoonlijke droom kan waarmaken en zijn/haar favoriete sport “voetbal”
kan beoefenen op zijn/haar eigen niveau (Interprovinciaal–Regionaal).

Strategische doelstelling 3:
ASV Geel streeft naar het opzetten van een bloeiende waarde(n)volle en belangrijke
jeugdwerking.
Operationele doelstelling 4:
De individuele ontwikkeling v/d speler staat centraal en beoogt een ontwikkeling om
te kunnen functioneren als individu in een teamsport. Hoe dan ook vereist jeugd
opleiden een individuele aanpak binnen een teamsport.
Operationele doelstelling 5:
Winnen als basisattitude hanteren waarbij het leerproces moet primeren zonder
plezier en kameraadschap uit het oog te verliezen.
Allemaal samen zal dan ook een onmisbare factor in onze belangrijke opleiding zijn.
Vanaf de postformatie zal er meer prestatiegericht gewerkt worden en zal het
resultaat van een wedstrijd kunnen meespelen.
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Strategische doelstelling 4:
ASV Geel wil zijn jeugdwerking uitbouwen volgens de bepalingen van de laatste audit.
Operationele doelstelling 6:
De werkpunten uit de audit zijn aandachtspunten om onze werking jaar na jaar te
verbeteren. Naast voetbalplezier en voetbalcultuur willen wij ook voorzien in een
algemene opvoeding die garandeert dat jeugdspelers kunnen functioneren in de
hedendaagse maatschappij met zijn geldende normen en waarden.
Operationele doelstelling 7:
Wij willen onze spelers het belang van een goede lifestyle meegeven en absolute
prioriteit geven aan studies!
Operationele doelstelling 8:
Iedere speler, ook hij/zij die de A-kern niet haalt, moet een warm en positief gevoel
overhouden aan zijn verblijf in onze rangen en zo op deze manier de club promoten
naar de buitenwereld toe.

