Jeugdplan
Familieclub met ambitie

Schaerweijde Jeugdplan
Ons doel is dat iedere jeugdspeler op het eigen niveau plezier in het hockeyspel kan
hebben en wordt uitgedaagd om het beste uit het spel (als individu én als team) te
halen.
Uitgangspunten
• Eerlijke kansen voor iedereen
• Accepteren dat er verschillen zijn in de sportbeleving
• Winnen en verliezen horen bij de sport en het leerproces
• Plezier of prestatie: de focus ligt op opleiden
• Er is aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de training én coaching
• Voldoende aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind

Onze ambitie
✓ Tevredenheid - behoud van jeugdleden
• % Uitval onder jeugdleden
• # reactie’s, klachten
✓ 1e en 2e lijn teams op hoogst haalbare niveau actief
• # teams in eerste klasse, (sub)topklasse, landelijke competitie
✓ Ieder team passende training
• Trainer, frequentie en duur passend bij ambitie-niveau team
• Ontwikkeling van team/ spelers gemonitord (Conform leerlijnen van Funkey tot en met O18)
• Opkomst bij trainingen
• Spelplezier team (enquete)
✓ Trainers verder ontwikkeld, niveau omhoog
• Opleiding en doorontwikkeling van jeugdtrainers en -coaches
• # SCA certificaten
• # trainers met HT3 / HT4 certificaat omhoog
✓ Betrokkenheid, ouderparticipatie
• # actieve ouders in een team (managers, scheidsrechters, commissieleden, trainers)

Hoe doen we dat?
Organisatie
• Eén opleidingsplan, dat is het kader voor opleiding van O8 tot O18, breedte én
top.
• Passend aanbod wordt vertaald binnen 4 doelgroepen:
• O8 en O9
• O10 en O12
• O14 tot en met O18
• Top
• Volgen van ontwikkeling en prestatie van spelers en trainers door Technisch
Managers
• Ondersteunen van begeleidingsteam rondom de teams (managers, coaches)
• Voldoende budget om kwaliteit trainingen te verbeteren

Hoe doen we dat?
Motivatie-beleving

▪ Jongste jeugd wordt breed opgeleid
▪ Bij de indeling van de teams wordt gekeken naar de motivatie van het kind
▪ Motivatie van spelers: eigen sportbeleving, maar ook het plezier van teamgenoten en trainers

▪ Vanaf de O14 is er een verdeling tussen top en breedte hockey
▪ Vanaf de O14 worden spelers zoveel mogelijk zelf betrokken bij de invulling van de trainingen,
wedstrijden en de teamvorming

▪ Vanaf de O16 leeftijd worden teams met vrienden mogelijk

4 DOELGROEPEN
Focus per doelgroep

4 Doelgroepen
LIJN

(1) Jongste Jeugd Funkeys-E6

(2) Jongste Jeugd E8 en D
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Alle
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3e en
verder

2e en
verder

2e en
verder

1e + 2e

1e

1e

Leeftijdsgroep
Teams

Doelstelling

Kinderen hockey laten
ontdekken. Aanleren
van de basis van het
hockey. Focus op
plezier en sociale
aspecten.

Aanleren van de basis
het hockey en spelen
in teamverband.
Gelijke kansen voor
ieder kind om zich te
ontwikkelen.

(4) Junioren Top

(3) Junioren

Recreatief hockey met
juiste balans tussen
sportbeleving en
sociale aspecten van
team.

Naast opleiden is een
belangrijk focus op
prestatie. Opleiden
naar H1 en D1.

Graduele
ontwikkeling naar de
splitsing tussen top
en breedte bij de
O14-lijn.
Focus Beleid

▪

Plezier laten
hebben in de sport

▪
▪
▪
▪

Eerlijke kansen
Volgen individu
Spelen in
teamverband
Basistechniek

▪
▪

Trainingsopzet
afstemmen op de
doelgroep
Ruimte voor
vriendenteams

▪
▪

Uitdagen om
grenzen te
verleggen
Spelen op hoogste
niveau

Opleiding spelers

Opleidingsplan per lijn
C-categorie, technieken
Lopen met de bal:

Scoringstechnieken:

- lopen met de bal met tempo en richting verandering

- tip-in

- lopen met de bal met split vision

- chop

- zijwaarts dribbelen gevolgd door een forehand reverse (270°) en versnelling

- kapflats

- zijwaarts dribbelen gevolgd door een backhand reverse (270°) en versnelling

- slapshot

Passeertechnieken:
- dummy en dubbele dummy naar rechts

In bezit komen van de bal

- breed kappen naar rechts

Aannemen in de loop:

- breed kappen naar links
- trappetje, drag naar links
- na de drag overgaan in éénhandige techniek links met versnelling
Spelen van de bal:
- slaan en flatsen van een rollende bal van rechts
- slaan en flatsen vanuit de loop in alle richtingen
- backhandflats

- forehand aannemen op de achterste voet
- forehand aannemen voor de speler uit
Aannemen in de dekking:
- forehand aannemen en gelijk doordraaien
- forehand aannemen opendraaiend
- doordraaiend aannemen en reverse in andere richting

- (Half) hoge push uit stilstand

Aannemen na een schijn:

- (Half) hoge push vanuit de loop

- gesloten en open aannemen na een in-out in de breedte

- lift

- gesloten en open aannemen na een in-out in de lengte

Opleidingsplan per lijn (2)
C-categorie, tactiek 1
Verdedigen:
- verdedigen 1 tegen 1 in de grote en kleine ruimte met de aanvaller van frontaal

Opbouwen:
- vleugelspitsen op snelheid aanspelen en rugdekking geven door middenvelder

- verdedigen 1 tegen 1 in de grote en kleine ruimte met de aanvaller in de dekking
- op je forehand channelen

- vleugelspitsen op snelheid aanspelen, met de spits in scoringspositie

- tackle back

- Aanval uitspelen door het centrum, na open aanname fore-/backhand

- rugdekking geven aan de laatste man die 1:1 speelt

- Aanval uitspelen door het centrum, na open aanname fore-/backhand

- balkant/helpkant verdedigend
Strafcorner verdedigend:

•
•

aannemen na een in-out
passer doet mee in aanval

- taakverdeling: uitlooprichting en te verdedigen zones

- give en go: terugkomende spits kaatst op opkomende middenvelder en beweegt diep weg om de
bal weer te ontvangen

- ingehouden uitlopen

Scoren

- positie en taken keeper

- afronden op doel met verschillende scoringstechnieken:

- keeper liggen bij schot op doel

- juiste keuze maken a.d.h.v. hoeveelheid tijd, ruimte en positie t.o.v. het doel

- posities spelers in het doel

- rebound verdedigen
- vervolgactie bij onderschepping
Opbouwen
- open aanname rechter- en linkerspits aan de zijlijn
- open aanname, spits maakt een schijn naar binnen
- open aanname, spits beweegt schuin naar buiten en naar voren
- open aanname, middenvelder speelt de spits van achteren in de loop aan

Individuele tactiek
- 1:1 op terreinwinst d.m.v. a-centrisch en a-ritmisch dribbelen met tempo en richtingverandering en
gebruik schijnbewegingen
Positiespel
- driehoekjes maken, bal moet achterlangs gespeeld kunnen worden
- bal in de breedte verleggen

- open aanname, middenvelder doet mee in de aanval

- 3:1 op balbezit

- Uitspelen van een aanval over rechts- en linksvoor

- 4:2 op balbezit

JO14 1 uitwerking

JO14 1 uitwerking

In de praktijk
TM verantwoordelijk voor de vertaling van plan naar het veld
∙ Per blok van ca. 6 weken: Focus aanbrengen in
trainingsstof
∙ Hockeyfood voor oefeningen

∙ Eventueel uitschrijven van training
∙ Aansturen (hoofd) trainers
∙ Evalueren met trainers, aanpassen niveau

Opleiding trainers

Trainers
Aanstelling van trainers op basis van behoefte van de doelgroep en het vooraf vastgestelde
vereiste niveau
•de

• door de mix van top hockey en breedtesport is Schaerweijde aantrekkelijk voor meer en meer professionele trainers

Natuurlijk overwicht, leeftijdsverschil : 2 jaar.
• A en B lijn volwassen trainer (HT2-3)

De trainers worden op het veld begeleid door de Technisch Managers, Hoofdtrainers en
ouderbegeleiders (Jongste Jeugd en O12).
De (jeugd)trainers worden deels binnen Schaerweijde intern opgeleid door Schaerweijde
Coaching Academy (SCA)

Coaching Academy: doelstelling
Het uiteindelijke doel is, door beter opgeleide trainers en coaches, dat jeugdspelers met meer plezier en
zelfvertrouwen hockeyen waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen als individu en als teamspeler

We streven naar:

∙

Kwaliteit van trainingen en wedstrijden van de hele club naar een hoger niveau brengen

∙

Teamprestaties worden verbeterd

∙

Herkenbare manier van spelen bij Schaerweijde

∙

Stimulering van de betrokkenheid binnen de club van ouders, vrijwilligers etc. die ook training willen gaan geven
of coach van een team willen worden

∙

Individuele ontwikkeling van trainers, coaches en begeleiders

∙

Trainingen die meer volgens vastgestelde structuur verlopen, gekoppeld aan de eisen die Schaerweijde stelt

∙

Vrijwilligers die langer verbonden blijven met Schaerweijde

Wat doet de SCA
• Bijeenkomsten voor verschillende niveau´s
• JJ, Jeugd, gevorderde trainers
• Ondersteunen individuele opleidingen (HT3/4)
• Thema avonden
• Opdrachten
• Digitale bulletins https://sway.office.com/kCoimnf0PahmRxEk
• Begeleiding op het veld
• Evaluatie en bijsturing
• Examen, certificaatuitreiking

Coaching Academy: cursussen
De leerweg van de trainers en coaches bestaat uit een aantal opeenvolgende cursussen
waarin de belangrijkste thema’s voor de doelgroep aan bod komen. De verschillende
cursussen die gegeven worden zijn:
∙ Jongste Jeugd 1
∙ Jongste jeugd 2
∙ Jeugd nivo 1 (jeugd trainer of jeugd trainer/coach)
∙ Jeugd nivo 2 jeugdtrainer/coach
∙ HT3
∙ HT4
∙ Workshops, loopscholing, balsporten, weerbaarheidstrainingen
∙ Oudercoachbijeenkomsten per lijn van O8 t/m O18
∙ Hoofdtrainerbijeenkomsten,
∙ Keeper trainer cursus
Tijdens alle opleidingen staat de filosofie van Schaerweijde met betrekking tot het
opleiden van spelers centraal: de ontwikkeling van het individu gaat boven
teamprestaties.

