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ALGEMENE PRINCIPES 

 

FC Poesele ziet het jeugdvoetbal niet louter als een doel op zich, maar als een middel en 

leer- en groeiproces naar het individueel beter worden als voetballer. Dit op eigen tempo en 

volgens de mogelijkheden van de spelers.  

Het wedstrijdresultaat is hierbij ondergeschikt, de ontwikkeling en FUN beleving van de 

speler staan steeds voorop.  

De algemene opleidingsvisie van FC Poesele gaat uit van de visie van Voetbal Vlaanderen. De 

kerngedachte rond het opleiden van jeugdspelers werd overgenomen, afgetoetst aan de 

eigenheid van de club en de doelstellingen die deze club voorop stelt. 

Een volledige toepassing van Voetbal Vlaanderen met hierbij de volgende basisprincipes: 

Het FUN & FORMATION aspect zijn de basispijlers van de opleiding.  

Om deze opleiding op de juiste manier te organiseren dienen er 4 lagen aanwezig te zijn 

doorheen alle fasen van de ontwikkeling van een jeugdvoetballer tot een volwassen 

voetballer: 

• De visie van zonevoetbal is doorheen de volledige opleiding zichtbaar. 

• Per opleidingsfase wordt een specifiek leerplan gevolgd. 

• Het leerplan wordt zoveel mogelijk tot uitvoering gebracht via tussen- en 

wedstrijdvormen.  

• Op elk moment in de opleiding staat de speler centraal.  

Voor de toepassing van de ‘speler-die-centraal-staat’ wordt de Panathlon-verklaring gevolgd. 

Deze verklaring is door elke speler en ouder gekend en is te raadplegen op onze website.  

FC Poesele probeert binnen haar mogelijkheden zoveel mogelijk gediplomeerde trainers aan 

te trekken. Indien de trainers nog geen diploma hebben, stimuleert FC Poesele zijn trainers 

om dit te behalen. Verder stelt de club hiervoor tevens de nodige middelen ter beschikking.  

FC Poesele stelt zich ook regelmatig kandidaat om de trainerscursussen plaats te laten 

vinden op de club. Zo zijn we in overleg met Voetbal Vlaanderen om het Start2Coach traject 

in september 2023 te laten doorgaan op FC Poesele.  

Vanuit het jeugdbestuur werden er 3 coördinatoren aangesteld die elk een aantal 

jeugdploegen coördineren. De jeugdcoördinatoren bekijken waar ze de jeugdtrainers 

kunnen begeleiden en waken over het naleven van de opleidingsvisie van de club.  

Sjoerd Van de Walle (JC Onderbouw U6-U9), Joeri Dhaenens (JC Middenbouw U10-U13) en 

Tom Dewulf (JC Bovenbouw U15-U21) zijn de coördinatoren van dienst.  

De trainers van FC Poesele krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun bijdrage aan onze 

jeugdopleiding. Deze vergoeding wordt tijdig en volgens de gemaakte afspraken uitbetaald.  

FC Poesele streeft ernaar om talentvolle spelers klaar te stomen voor het FANION elftal.  
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FUN & FORMATION 
 

Zoals reeds aangehaald wordt onze opleidingsvisie volledig uitgewerkt binnen de 

opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen. Hierbij staan FUN & FORMATION centraal. Deze 

principes houden voor FC Poesele het volgende in: 

FUN = AL SPELENDE LEREN WAARBIJ:  

• Plezier tijdens zowel trainingsmomenten als wedstrijden aanwezig dient te zijn. 

Plezier is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling om een 

betere voetballer te worden. Er wordt getracht te winnen. Echter wordt er steeds 

focus gelegd om met respect met elkaar om te gaan.  

• Iedere speler maximale speelkansen krijgt. Vaak aan de bal komt en scoringskansen 

krijgt. 

• Iedere speler wordt aangemoedigd door de coach. In alle gevallen trachten positief 

te coachen.  

• Iedere speler wordt gesteund door de ouders.  

 

FORMATION = Procesgericht leren waarbij voetbal in het verlengde ligt van dagdagelijkse 

normen en waarden. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gevolgd: 

• De opleiding is volledig gericht naar het einddoel. Onze jeugdspelers worden 

opgeleid in functie van datgene wat ze moeten kunnen op het einde van de U17. Dit 

betreft zowel doelstellingen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak.  

• Wedstrijdgericht: de speler tracht de opgepikte zaken tijdens de trainingsmomenten 

om te zetten tijdens wedstrijden.  

• De opleiding is methodisch opgebouwd waarbij de nadruk ligt op geleidelijkheid en 

herhaling.  

• Tijdens de opleiding wordt rekening gehouden met de verschillende 

leeftijdskenmerken en vaardigheidsniveaus. De opleidingsdoelstellingen worden per 

ontwikkelingsfase bepaald en dit in functie van de kenmerken op motorisch en 

psychologisch vlak.  

• Elke jeugdspeler heeft respect voor anderen zijnde de trainer, medespeler, 

tegenspeler, scheidsrechter, begeleiders, toeschouwers,…). Verder is er respect voor 

zichzelf en voor het materiaal en infrastructuur van FC Poesele en alle ploegen die 

hij/zij bezoekt.  

• Corruptie, druggebruik, racisme en geweld horen niet thuis binnen onze club en 

worden bij vaststelling onmiddellijk gesanctioneerd.  

• Fairplay en het fairplay charter in het algemeen vormen de rode draad doorheen de 

volledige opleiding. Dit charter is tevens zichtbaar op onze website en op 

verschillende plaatsen binnen onze accommodatie.  

• Gedurende hun opleiding leren jeugdspelers samen werken en samen leven om hun 

sociale competenties te ontwikkelen.  

• De regels die de trainers en coördinatoren stellen worden nageleefd.  
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LEERPLAN 

 
Het leerplan van FC Poesele werd ook in functie van de visie van Voetbal Vlaanderen 

uitgeschreven.  

Dit is een continu proces waarbij in de verschillende fases van de opleiding doelen worden 

gesteld die de basis vormen voor de volgende fase in de opleiding. Hierbij dient de ene fase 

vloeiend over te gaan naar de volgende fase waarbij de voetballeeftijd de leidraad vormt. 

Deze kan dan ook verschillen van de effectieve leeftijd.  

Het leerplan is bijgevolg samengesteld i.f.v. de ontwikkelingsfase waarbij leerdoelen 

verschillen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak.  

Doorheen de opleiding is zonevoetbal de opleidingsfilosofie aangezien volgens Voetbal 

Vlaanderen blijkt dat dit leidt tot het beter lezen van spelsituaties, betere beslissingsname, 

betere initiatiefname, een groter collectief spelsysteem en een hoger communicatie- en 

concentratievermogen.  

De trainingen worden bij voorkeur zoveel mogelijk gegeven op basis van wedstrijd- en 

tussenvormen.  

Wedstrijdvormen zijn een manier om reële spelsituaties te leren herkennen. Door deze 

vormen aan te bieden tijdens de trainingsmomenten worden de spelers gestimuleerd de 

juiste beslissingen te maken tijdens wedstrijden. De coördinatoren sturen hierbij de 

jeugdtrainers zoveel mogelijk bij en zorgen voor de nodige input qua trainersmateriaal.  

Verder wordt tevens het ‘Train the Trainer’-concept aangeboden bij FC Poesele. Tijdens het 

seizoen worden demo-trainingen aangeboden om accenten te leggen op coaching en de 

verschillende doelen. Op die manier wordt kennis overgebracht door de ervaren en 

gediplomeerde trainers naar eerder startende / jonge coaches. Dit zijn quick wins voor de 

jeugdcoaches.  

Om te kunnen spreken van een wedstrijdvorm moeten de volgende 6 voorwaarden 

cumulatief van toepassing zijn: afgebakend terrein met doel op de doellijn, 1 bal, spelers bij 

ploeg in balbezit, spelers bij ploeg niet in balbezit, minstens 1 keeper in groot doel, echte 

wedstrijdreglementen.  

Om de trainer nog meer te ondersteunen heeft FC Poesele iedere trainer toegang gegeven 

tot een database van trainingen en oefeningen via het platform van Pro Soccer Data.  

Om dit leerplan tot uitvoering te brengen dient elke trainer zijn training voldoende voor te 

bereiden. Zo kunnen ze de trainingen ook inbrengen in Pro Soccer Data. Verder dient in Pro 

Soccer Data ook de aanwezigheden opgevolgd te worden en wordt Pro Soccer Data bij 

voorkeur gebruikt als communicatiekanaal.  

In alle gevallen wordt een trainer van FC Poesele herkend door positieve coaching en 

aanmoedigingen. Hij/zij behoudt steeds zijn rust en kalmte en heeft een voorbeeldfunctie.  
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FC Poesele verbindt zich er tevens toe om de trainers en spelers te kunnen laten trainen in 

de best mogelijke omstandigheden. Zo beschikken we over twee mooie terreinen. Het A-

veld is een kunstgrasveld waar zo goed als alle jeugd- en FANION wedstrijden doorgaan. Het 

B-veld, een natuurgrasveld, ligt er gedurende het grootste deel van het seizoen zeer goed bij 

gezien we dit kunnen sparen door de aanwezigheid van het kunstgrasveld. Er is tevens 

voldoende en kwalitatief trainingsmateriaal ter beschikking gesteld van de trainers die zich 

op hun beurt engageren om hiermee als een goede huisvader/moeder om te gaan. 

Binnen onze opleiding is het doel talent te identificeren en verder te ontwikkelen én dit los 

van maturiteit en geboortemaand.  

Na overleg tussen trainer, coördinator en jeugdbestuur worden jeugdploegen ingeschreven 

in de niveaucodes die het best bij het verwachte niveau aansluiten. Deze evaluatie vindt 

plaats in de aanloop naar het nieuwe seizoen. In oktober wordt dan een nieuwe evaluatie 

gemaakt per ploeg om het niveau te bepalen voor de competitie na de winterbreak.  

 

Do & Don’ts voor onze trainers 

Do’s: 

✓ Laat hem/haar zelf beslissingen nemen. 

✓ Laat hem/haar zelf ondervinden. Eigen ervaring geeft de beste resultaten.  

✓ Help hem/haar de goede beslissing te nemen / een oplossing te vinden.  

✓ Positieve coaching 

✓ Geef aan iedere speler evenveel speelgelegenheid.  

 

Dont’s 

✓ Trainen zoals bij volwassenen. 

✓ Uitgesproken ‘Championitis’-gedrag. 

✓ Niet iedereen even veel speelgelegenheid geven. 

✓ Voortdurende coaching zonder dat de speler zelf de kans krijgt om tussen te komen 

of ‘Playstation’-voetbal. 

✓ Minder begaafde spelers voortdurend verwijten. 

✓ Een speler vervangen wanneer hij op het terrein iets verkeerd uitvoert.  
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VERSCHILLENDE OPLEIDINGSFASES 

*U7 behoort tot de exploratiefase.  

De ontwikkelingsdoelen 

 

1) Technisch- Tactisch ontwikkelingsdoelen: 

 

 

 



Opleidingsvisie FC Poesele – Laatste update 10/22 - pag. 8 

2) Mentale ontwikkelingsdoelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Binnen fase 1 ‘Ik en de bal’ wordt er vanaf U7 overgegaan naar een 3 vs 3. 

 

     3) Fysieke ontwikkelingsdoelen: 
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Het ontwikkelingsmodel omvat 4 hoofdfases. 

Bij FC Poesele starten we de U5 op vanaf februari. De focus ligt op multi move en 

balgewenning. Waarna we deze spelertjes stimuleren om door te schuiven naar de U6. 

 

 LEEFTIJD BESCHRIJVING SPELDIMENSIE 

VOORFASE U5 
Multi move & 
balgewenning 

 

FASE 1 U6-U7 Ik en de bal (exploratie) 2 vs 2 & 3 vs 3 

FASE 2 U8-U9 Collectief spel ‘dichtbij’ 5 vs 5 

FASE 3 U10-U11-U12-U13 Collectief spel ‘2e graad’ 8 vs 8 

FASE 4 Vanaf U15 Collectief spel ‘veraf’ 11 vs 11 

 

FASE 1 - De ontwikkelingsfase: 2 vs 2 (U6) en 3 vs 3 (U7) 

De 2 vs 2 staat in het teken van het baas worden over de bal en balgewenning in het 

algemeen. 

De 3 vs 3 staat in het teken van het baas worden over de bal en balgewenning in het 

algemeen. Naast ‘Ik en de bal’ komen hierbij medespelers en tegenstanders bij 

(oppositiespelen).  
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FASE 2 - De ontwikkelingsfase 5 vs 5 (U8 en U9) 

Bij K+4 vs K+4 ligt de uitbreiding naar kort spel.  
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FASE 3 – De ontwikkelingsfase 8 vs 8 voor U10, U11, U12 en U13. 

Er wordt K+7 vs K+7 gespeeld. De focus ligt op uitbreiding naar halflang spel.  
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FASE 4 - De ontwikkelingsfase 11 vs 11 vanaf U15. 

Er wordt 11 vs 11 gespeeld. K+10 vs K+10. De focus ligt op uitbreiding naar lang spel.  
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Vanaf U17 zijn alle ‘basics’ gekend. Verdere optimalisatie binnen de team tactics.  
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VELDBEZETTING PER SPELWIJZE 

 

Toegepaste (basis)principes binnen 2 vs 2 

Het voetbal 2 vs 2 voor U6 kadert in de algemene  

competitiehervorming voor het jeugdvoetbal.  

De debutantjes van de deelnemende clubs zullen spelen  

in de geest van én volgens het reglement 

 voorgesteld door Voetbal Vlaanderen. 

Het hoofddoel is om de spelertjes plezier te laten in  

hebben in het spel. De score wordt niet bijgehouden,  

de uitslag is absoluut niet van belang.  

 

 

 

 

 

Toegepaste (basis)principes binnen 3 vs 3 

Het voetbal 3 vs 3 voor U7 kadert in de algemene  

competitiehervorming voor het jeugdvoetbal. 

De U7 speelt in de geest van én volgens het reglement  

voorgesteld door Voetbal Vlaanderen. 

Hoofddoel is om de spelers plezier te laten hebben  

in het spel. De score wordt niet bijgehouden, de uitslag  

is absoluut niet van belang. De spelertjes spelen in  

een driehoeksopstelling met 1 keeper/staart  

en 2 vleugeltjes.  

 

 

 

 

 

 

 



Opleidingsvisie FC Poesele – Laatste update 10/22 - pag. 15 

Toegepaste (basis)principes binnen 5 vs 5 

De U8 en U9 van FC Poesele spelen in een ruit met accent op aanvallend voetbal waar acties 

centraal staan. 

✓ De doelman wordt aanzien als veldspeler en speelt actief mee met het spel. Niet de 

bedoeling dat de doelman een standbeeld is op zijn doellijn.  

✓ De doelman trapt de bal niet uit zijn handen, maar bouwt steeds het spel op van 

achteruit.  

✓ Balbezit 

✓ Trachten juiste beslissing te maken, maar nadruk op ‘durven’.  

✓ Mikken / schieten 

✓ Individueel balbezit houden 

✓ Samen balbezit houden 

✓ Bij balbezit van de tegenpartij gaan we storen en trachten we de bal snel te 

heroveren.  

 

Taakomschrijving per positie bij balbezit 

Positie keeper 

✓ Aanspeelbaar maken 

✓ Meevoetballen, actief meespelen 

✓ We spelen bij de onderbouw niet met vaste keepers waardoor deze spelers ook op 

andere posities in het veld staan. 

 

Positie staart 

✓ Maakt zich aanspeelbaar als de keeper de bal heeft als optie om de opbouw van 

achteruit te verzorgen.  

✓ Tracht eerst iemand hoger in het veld aan te spelen. Daarna pas optie breed.  

✓ Inschuiven wanneer er ruimte is. Positie kan dan overgenomen worden.  

✓ Wisselen van positie (doorschuiven) 

 

Positie vleugel 

✓ Opengedraaid staan met de rug naar de zijlijn. 

✓ Zorg dat je aanspeelbaar bent; in beweging zodat je kan dribbelen, passen, trappen 

op doel.  

✓ Bij flankvoorzet op de andere vleugel; tracht positie voor doel te kiezen. 

✓ Aanspeelbaar in de voet of tracht diepgang te kiezen. 

✓ Wisselen van positie (doorschuiven) 
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Positie piloot 

✓ Tracht diep te blijven om ruimte te maken  

voor medespelers. 

✓ Bal vragen in de voet (afhaken) of in de ruimte. 

✓ Zorg dat je aanspeelbaar bent; in beweging zodat  

je kan dribbelen, passen, trappen op doel. 

✓ Wisselen van positie (doorschuiven) 

 

Taakomschrijving per positie bij balverlies 

Positie keeper 

✓ Positie in doel 

✓ Vermijden van tegendoelpunten 

 

Positie staart 

✓ Veldje kleiner maken om de ruimte (centraal) voor het doel te beschermen 

✓ Tracht samen met de ploegmaats de bal af te nemen van de tegenstander en terug 

op te bouwen. 

✓ Tracht de tegenstander niet op doel te laten trappen. 

 

Positie vleugel 

✓ Veldje kleiner maken om de ruimte voor het doel te beschermen. 

✓ Tracht samen met de ploegmaats de bal af te nemen van de tegenstander en actie 

maken. 

 

Positie piloot 

✓ Actie mee verdedigen / niet staan wachten tot de we de bal veroveren. 

✓ Veldje kleiner maken om de ruimte voor het doel te beschermen. 

✓ Tracht samen met de ploegmaats de bal af te nemen van de tegenstander en actie te 

maken / terug aanvallend denken.  
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Toegepaste (basis)principes binnen 8 vs 8 

De jeugd van FC Poesele speelt in een dubbele ruit met accent op aanvallend voetbal. Deze 

spelvorm biedt meer mogelijkheden naar technische ontwikkeling toe. Een dubbele ruit 

geeft meer mogelijkheden naar ruimte voetbal en minder gevechtsvoetbal. 

 

• De keeper is de 1ste veldspeler. Hij/zij zal zoveel mogelijk met de voeten spelen bij 

spelhervatting en spelsituaties. 

• Er wordt vastgehouden aan de speelwijze in dubbele ruit ongeacht het resultaat.  

• Positiespel, onderlinge afstanden en het spelen met ruimte wordt belangrijker in een 

8 vs 8. 

• Initiatief durven nemen, tonen van lef.  

• Spelen met kantwissels; openen op de vleugel en via een centrale speler ruimte en 

mogelijkheden zoeken bij de andere vleugel.  

• Balvastheid van aanvallende spelers wordt belangrijker. 

• Creativiteit op alle posities blijft een must.  
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Taakomschrijving per positie bij balbezit  

Positie keeper 

✓ Tracht uit zijn/haar doel te spelen, durft mee te voetballen, fungeert als start bij bal+. 

✓ Tracht het spel op te bouwen door middel van passing, uitrollen, werpen. 

✓ Durft medespelers te coachen. 

 

Positie centrale verdediger 

✓ Geen ballen blind wegtrappen. Baas worden over de bal en trachten voetballend 

oplossing te zoeken via een actie of via goede inspeelpass naar medespeler.  

✓ Tracht eerst iemand hoog in het veld aan te spelen. Indien dit geen oplossing is, dan 

breed of terugspelen op keeper.  

✓ Wanneer er voldoende ruimte is, zelf met de bal naar voor dribbelen/drijven. 

✓ Aanvallend actief meedoen. Doelpoging ondernemen indien gelegenheid zich 

voordoet.  

 

Positie vleugelverdediger 

✓ Positie kiezen, maak het veld groot. 

✓ Aanspelen van medespelers. Eerst trachten medespeler hoog in het veld aanspelen. 

Indien dit niet mogelijk breed spelen. 

✓ Wanneer er voldoende ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven. 

✓ Aanvallend actief meedoen. Doelpoging ondernemen indien gelegenheid zich 

voordoet.  

 

Positie centrale middenvelder 

✓ Steeds aanspeelbaar maken voor balbezitter. 

✓ Spel kantelen en zorgen voor snelle omschakeling naar voor toe. 

✓ Aanspelen van medespelers in de aanval. 

✓ Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voor dribbelen/drijven. 

✓ Aanvallend actief meedoen. Doelpoging ondernemen indien gelegenheid zich 

voordoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Opleidingsvisie FC Poesele – Laatste update 10/22 - pag. 19 

Positie vleugelaanvaller 

✓ Positie kiezen ten opzichte van verdedigers, veld lang en groot maken. 

✓ Met de bal zo snel mogelijk richting doel: alleen (actie) of aanspelen van medespeler 

die vrije baan heeft richting doel.  

✓ Aanspeelbar zijn voor doel om zelf te kunnen scoren. 

✓ Aanvallend actief meedoen. Doelpoging ondernemen indien gelegenheid zich 

voordoet.  

 

Positie diepe spits 

✓ Zo diep mogelijk positie kiezen én toch nog aanspeelbaar zijn. 

✓ Aanvallend actief meedoen. Doelpoging ondernemen indien gelegenheid zich 

voordoet door individuele actie of na samenspel. 

✓ Doelgericht zijn. Tracht kansen af te werken voor doel. 

✓ Vrijlopen om pas te ontvangen; ruimte zoeken weg van verdedigers.  

 

Taakomschrijving per positie bij balverlies 

 

Een goede onderlinge coaching van alle spelers bij balverlies is essentieel. Tracht de 

onderlinge afstanden te verkleinen. 

 

Positie keeper 

✓ Doelpunten voorkomen. 

✓ Positie kiezen in functie van bal, tegenstander en medespelers. 

 

Positie centrale verdediger 

✓ Veld klein maken. 

✓ Tracht bal te veroveren en het spel terug op te bouwen. 

✓ Rugdekking geven aan vleugelverdedigers. 

✓ Vleugelverdedigers aansturen en coachen. 

 

Positie vleugelverdediger 

✓ Veld klein maken. 

✓ Oog hebben voor aanvallers van de tegenpartij en de bal. 

✓ Bal trachten te veroveren en actie maken / bal inspelen bij medespeler 

(omschakeling). 
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Positie centrale middenvelder 

✓ Veld klein maken. 

✓ Rugdekking bij balverlies 

✓ Coaching medespelers 

✓ Bal trachten te veroveren en actie maken / bal inspelen bij medespeler 

(omschakeling). 

 

Positie vleugelaanvaller 

✓ Veld klein maken. 

✓ Tegenstander moeilijk maken (storen) in hun opbouw. 

✓ Bal trachten hoog te veroveren om in omschakeling snel te kunnen scoren. 

 

Positie diepe spits 

✓ Voorkomen van dieptepass door centrale verdediger van de tegenpartij. 

✓ Veld klein maken. 

✓ Bal trachten hoog te veroveren om in omschakeling snel te kunnen scoren. 
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Toegepaste (basis)principes binnen 11 vs 11 

De basisprincipes voor 11 vs 11 ploegen zijn voor onze club een evidentie.  

 

• Zone voetbal, voetbal vanuit de gecreëerde ruimte.  

• Veldbezetting: 1-4-3-3. Op het middenveld kan de keuze gemaakt worden tussen 

driehoek met punt achteruit (voorkeur) of vooruit.  

• Afhankelijk van onze tegenstander spelen we een hoge, midden of lage pressing. We 

trachten de bal bij balverlies hoog op het veld te heroveren om snel te kunnen 

omschakelen. 

• De elementen van basistechniek en -tactiek moeten gekend zijn vanuit de 

onderbouw opleiding.  

 

 

1-4-3-3 / Driehoek met punt naar achter  1-4-3-3 / Driehoek met punt naar voor 
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Het spelsysteem 

Aanvallend – Enkele punten: 

✓ Bij de opbouw van het spel trachten we zo vaak mogelijk met schuine inspeelpasses 

te werken (hoek) om diepte te creëren.  

✓ Bij opbouw bij keeper trachten we op te bouwen via de centrale verdedigers die het 

veld wat groter maken.  

✓ Eens het spel loopt, trachten we (ook bij omschakeling) eerst een medespeler zo 

hoog mogelijk in het veld aan te spelen. Wanneer dit geen optie is, dan spelen we 

breed of achteruit om bal+ te houden.  

✓ De spelers (in de centrale as) trachten wanneer de gelegenheid zich voordoet het 

spel te kantelen.  

✓ Verder rekenen we in bal+ op creativiteit en spelintelligentie van de spelers. Ze 

trachten juiste keuzes te maken en een evenwicht te zoeken tussen actie maken en 

medespeler aan te spelen.  

✓ Belangrijk dat er in bal+ voldoende beweging is zonder bal en ook diepgang zonder 

bal. 

✓ Verder trachten we in bal+ overtalsituaties te creëren op het veld. Vandaar opnieuw 

het belang van beweging zonder bal.  

 

Verdedigend – Enkele punten: 

✓ Het zonevoetbal is per definitie geen exacte wetenschap. Zo herken je bij elke 

verschillende uitvoering een invloed van de coach. De wijze van verdedigen op 

diverse spelfases door het individu moet wel herkenbaar zijn door de overige 

teamspelers. Verdedigen doe je als team. Onze aanvallers zijn de eerste verdedigers. 

✓ De manier van verdedigen vraagt een alerte coaching én iedereen moet hierin 

meedenken. 

✓ Uitgangspunt is dat er druk wordt gezet aan de kant van de bal. In principe wordt de 

speler in balbezit ingesloten. 

✓ Het speelveld wordt klein gemaakt en de linies (verdediging, middenveld en aanval) 

sluiten dichter tegen elkaar aan.  

✓ Ook de doelman speelt een belangrijke rol. Er is een onderlinge coaching en de 

doelman is alert voor een dieptepass en/of flankvoorzet.  

✓ Elke speler dekt zijn/haar zone af in functie van zijn/haar positie in het elftal en de 

positie van de tegenstrever. Het is essentieel dat de centrale as nooit wordt 

vrijgelaten. 

✓ De verdediger tracht steeds in de mogelijkheid te zijn een pass te intercepteren en de 

directe weg naar het doel af te schermen.  

✓ Tracht steeds de juiste keuze te maken in bal- rond remmend wijken of de bal aan te 

vallen. In overtalsituatie geven we de voorkeur aan remmend wijken om 

medespelers te laten aansluiten.  
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Intern reglement 

 

Het intern reglement is van toepassing voor alle jeugdspelers, trainers en deels voor de 

ouders. 

Trainingen 

✓ ± 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. 

✓ Bij aankomst geven we de trainer een hand. 

✓ De drinkbussen verzamelen we op een plaats die de trainer aanduidt.  

✓ Bij afwezigheid OP VOORHAND verwittigen. 

✓ Douchen na de training is verplicht (vanaf U9). 

✓ Scheenbeenbeschermers zijn verplicht (vanaf U7) 

✓ Wanneer een trainer jou of de volledige groep aanspreekt, luister je aandachtig en is 

het stil. 

✓ Ballen die niet gebruikt worden, leg je op een plaats waar de trainer het vraagt. 

✓ Behandel het materiaal met RESPECT. 

✓ INZET tijdens de training is vereist, want ‘je speelt zoals je traint!’ 

✓ PESTEN wordt niet toegestaan. We zijn ONE TEAM! 

 

Wedstrijden 

✓ We zijn stipt aanwezig op het afgesproken uur. 

✓ We verlaten de kleedkamer niet zonder de toestemming van de trainer / 

afgevaardigde. 

✓ Bij koude temperaturen / slecht weer dragen de bankzitters een trainings- of 

regenvest. 

✓ Iedereen heeft zijn drinkbus bij zich. Bij thuiswedstrijden kunnen deze bijgevuld 

worden aan de waterfontein. 

✓ Als de trainer uitleg geeft, luistert iedereen aandachtig. 

✓ Agressie of een verkeerde reactie op wie dan ook = onmiddellijk vervangen. 

✓ Wisselspelers nemen plaats op de bank en volgen de wedstrijd. 

✓ Na de wedstrijd groeten we steeds de tegenpartij en de scheidsrechter. #FAIRPLAY 

✓ Douchen na de wedstrijd is verplicht vanaf U8. 

✓ Na de wedstrijd dragen we de kledij van FC Poesele om naar de kantine te gaan. 

✓ Bij midden- en bovenbouw zetten de spelers zich na de wedstrijd in de kantine 

samen om iets te drinken/eten.  
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Kleedkamers 

✓ De kleedkamers zijn geen speelruimtes.  

Behandel deze ruimte en alle materiaal met respect. 

✓ Er wordt niet gevoetbald in de kleedkamer. 

✓ Het is VERBODEN om schoenen af te spoelen in  

de kleedkamer. 

✓ Ouders zijn niet aanwezig in de kleedkamer. 

✓ De trainer duidt telkens iemand aan om de  

thuiskleedkamer bij vertrek op te kuisen (vanaf U10). 

✓ De UIT-kleedkamers laten we proper achter. 

 

 

 

Algemeen 

✓ De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen. 

✓ Het kunstgras- of B-veld wordt niet betreden met drank of eten. 

✓ Er worden geen glazen achter gelaten langs de terreinen. We plaatsen nadien alles 

terug in de kantine.  

✓ Er wordt niet gevoetbald voor de kleedkamers en kantine. 

✓ We klimmen niet over de omheining wanneer de bal erover werd getrapt. Is de poort 

niet open, dan vragen we de trainer om deze te openen of gaan we rond het terrein. 

✓ We houden FC Poesele proper en gooien vuilnis in de vuilbak. 
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Het intern reglement werd voor de spelers in een Spelerscharter gegoten. Een ‘hapklaar’ 

document waardoor de speler zich er dient bewust van te worden dat er een aantal regels 

zijn en dat zij als speler én team ook een uithangbord zijn van FC Poesele.  

CHARTER JEUGDSPELER FC POESELE 

1. FAIR PLAY: Als speler blijf ik altijd sportief, ook bij tegenslag. Onnodige overtredingen, de 

scheidsrechter bekritiseren, het gezag van de trainer in vraag stellen,… zijn uit den boze. 

2. RESPECT: Ik toon respect voor de sport en de spelregels, voor medespelers en tegenstrever, voor 

de club en zijn medewerkers, de wedstrijdleiding en de supporters. Ik gebruik nooit fysiek, mentaal 

of verbaal geweld. Ik schud steeds de hand van de scheidsrechter en de tegenstrever na elke 

wedstrijd. 

3. PLOEGGEEST: We respecteren elkaars talenten en gebreken. Ik voer teamspirit hoog in het 

vaandel, speel om te winnen, maar ben waardig in het verlies. Ik verwerp pesterijen, racisme en 

verbaal/fysiek geweld. 

4. SOCIALE MEDIA: Niet alle informatie via sociale media is correct of goed onderbouwd. Ik beperk 
daarom het gebruik van Facebook, Twitter, e.d. Over de club, medewerkers, medespelers en 
tegenstanders spreek ik enkel positief in mijn posts en berichten. In geen geval verstuur ik negatieve 
of provocerende berichten via sociale  kanalen. Discussies voer ik nooit via sociale platforms. Ik 
promoot wel het voetbal en zorg zo samen met mijn team voor een faire sport. 
 
5. AFSPRAKEN: Ik kom steeds op het afgesproken tijdstip op training en op wedstrijd:  bij training 

uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de training in de kleedkamer aanwezig; bij wedstrijden 

uiterlijk 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd. Lukt dat niet, dan verwittig ik tijdig de trainer op 

voorhand en persoonlijk. Ik ben steeds aandachtig voor de richtlijnen van trainer en begeleiders en 

zet mij altijd in voor het belang van de ploeg.  

6. WEDSTRIJDEN: Bij wedstrijden is het verplicht om voor én na de wedstrijd in trainingsoutfit van FC 

Poesele gekleed te zijn. Ik heb altijd mijn identiteitskaart bij, zelfs als mijn afgevaardigde over een 

gescande versie ervan beschikt.  

7. GEZONDHEID: Ik zorg dat ik uitgerust en fit aan de aftrap verschijn. Ik heb respect voor mijn eigen 

lichaam en zorg dus voor een gezonde en gevarieerde voeding. Een goede en voldoende nachtrust is 

onontbeerlijk, zeker voor een wedstrijd. Roken en alcohol horen niet thuis in de club. Drugs of 

dopinggebruik betekenen ontslag. Voor eigen veiligheid draag ik steeds aangepaste en 

beschermende kledij.   

8. LICHAAMSVERZORGING: Na de training en wedstrijd neem ik een douche op de club. Tevens zorg 

ik er voor dat de kleedkamers netjes blijven. Ik draag geen sieraden (horloge, ketting, armband, 

oorbel, piercing…) tijdens de training of wedstrijd. 

9. EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM: Studeren blijft het belangrijkste, maar sporten 

helpt daarbij. Ik zorg voor evenwicht in mentale en fysieke arbeid, plan studiemomenten zodanig dat 

ik zelden een training of wedstrijd mis. Indien dit voor een welbepaalde training of wedstrijd toch 

niet lukt, verwittig ik persoonlijk tijdig mijn trainer. 

10. MATERIAAL: Ik beschadig of verniel niets van het materiaal en de infrastructuur van de club 

(noch thuis noch uit). Voetbalschoenen reinig ik buiten en niet onder de douche. Van andermans 

spullen blijf ik af. Diefstal of vandalisme betekent ontslag. 
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10. EXTRA SPORTIEF: Ik tracht deel te nemen aan activiteiten van de club en acties waaraan FC 

Poesele zijn medewerking verleent vanuit sociaal engagement. 

12. INSPRAAK: Als ik niet akkoord ga met de manier van werken of vaststel dat de begeleiding in 

gebreke blijft, dan heb ik het recht hierop te reageren en dit op een gepaste wijze en via de juiste 

weg:  coördinatoren of TVJO. 

 

Ondergetekende verklaart het charter van de speler bij FC POESELE  ontvangen te hebben, kennis te hebben 
genomen van de inhoud, hiermee in te stemmen en zich te houden aan de regels en bepalingen in het charter. 

  

PANATHLONVERKLARING 

 

Met deze verklaring gaat FC Poesele de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te 

leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Deze verklaring werd 

ook op de FC Poesele website geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

We verklaren dat: 

We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met 

goede planning zullen nastreven. 

 

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier 4 hoofddoelen 

nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een 

gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. 

Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. 

We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking 

en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van competitiesport. We zullen kinderen 

de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en 

de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te 

beheersen.  

We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand 

van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in 

de sport in het bijzonder naar waarde schatten. 
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We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in 

hun sport. 

 

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de 

jeugdsport te bannen. 

 

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale 

rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.  

Laatbloeiers, mindervaliden en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen 

krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter 

beschikking staat van vroeg mature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder 

onderscheid van geslacht, ras of cultuur.  

 

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en 

dat er preventieve en curatieve maatregelen nodige zijn om kinderen te beschermen. 

 

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons 

in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te 

helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.  

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende 

klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, 

aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die 

betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, 

opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, 

psychologen, topatleten, de kinderen zelf,… 

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste 

niveaus om deze code op te volgen.  

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers. 

 

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in 

overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.  

 

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met 

het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de 

jeugdsport. 

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn. Dit betekent 

een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief.  

Dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.  
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Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind 

in de Sport’.  

 

Alle kinderen hebben het recht: 

✓ Sport te beoefenen 

✓ Zich te vermaken en te spelen 

✓ In een gezonde omgeving te leven 

✓ Waardig behandeld te worden 

✓ Getraind en begeleid te worden door competente mensen 

✓ Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 

mogelijkheden 

✓ Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 

✓ In veilige omstandigheden aan sport te doen 

✓ Te rusten 

✓ De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

✓ Dit alles kan alleen worden bereikt, wanneer regeringen, sportfederaties, 

sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, 

sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze 

verklaring onderschrijven.  

GENT, 24 september 2004 
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FOCUSPUNTEN 
 

Om dit allemaal te realiseren, werden tot op vandaag de volgende initiatieven genomen: 

• Het aanbieden van trainersvergaderingen om zowel sportieve als extra-sportieve 

topics te bespreken.  

• Het aanbieden van een spelersraad (voor bovenbouw) om vinger aan de pols te 

houden wat leeft op sportief en extra-sportief vlak binnen de verschillende teams. 

• Het aanbieden van een ouderraad om extra-sportieve topics te bespreken. 

• Het organiseren van demotrainingen (Train the Trainer concept) door ervaren 

trainers met bijhorende trainersdiploma’s om tips & tricks te geven aan de minder 

ervaren jeugdcoaches. 

• Het organiseren van een interne talentscouting en specifieke benadering van deze 

spelers met het oog op verdere volmaking en aflevering naar het 1ste elftal. 

• Het gebruik van Pro Soccer Data voor algemene clubondersteuning, maar zeker voor 

ondersteuning van de trainers.  

• De maximale ondersteuning aan alle trainers van oefenmateriaal via 

voorbeeldtrainingen, een aanbod van voldoende en kwalitatief trainersmateriaal. 

• De maximale financiële ondersteuning voor het volgen van de trainerscursussen of 

andere opfrissingscursussen gegeven door Voetbal Vlaanderen.  

• De organisatie van open trainingsdagen om potentieel nieuwe spelertjes de kans te 

geven kennis te maken met de voetbalsport. 

• Het vastleggen van een specifieke activiteitenkalender met zowel sportieve als extra-

sportieve activiteiten teneinde binnen de club en de jeugdwerking in het bijzonder 

een goede sfeer op en naast het veld te creëren. Vb: de reuze FC Poesele BBQ, de 

Halloweentocht, FC Poesele Kaarting, Jeugddag, Jeugdtornooi, met een praalwagen 

in de Sinksenstoet te Nevele meegaan,… 

• Het lidgeld trachten we zo laag mogelijk te houden zodat iedereen kan voetballen bij 

FC Poesele. We maken gebruik van de clubondersteuning van Voetbal Vlaanderen.  

 


