
“...Lerend Voetballen, Presteren
met Plezier...”

Technische Commissie

D.O.S.C. - Technische Beleidsplan afdeling voetbal 2016-2020
“speler-plezier-ontwikkeling-respect-trouw”

Uitvoering Plan van Aanpak bij Junioren JO19-2, JO17-2, JO17-3, JO15-2, JO15-3, JO14-2.
2de t/m 4de klasse KNVB West -1 voorjaarscompetitie 2016-2017

Kick-Off donderdag 9 februari 2017 Aanvang 19:30uur.
Speelduur 2 * 45 minuten met 15m pauze.

Verlenging mogelijk...
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Uit de uitnodiging voor deze avond

(do09feb17): “.....Niemand kan
beter vertellen over hem en
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beter vertellen over hem en
zijn begeleidingsmethode dan
Basjan zelf....”



Maar... Het Gaat om:
• jou = jijzelf als jeugd t/c
• je team = je spelers (+ouders
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• je team = je spelers (+ouders

+co-trainer(s) +leider+..)

• de voetbalsport -> amateur
jeugdvoetbal +gaat om deBAL



Mijn doel voor vanavond: ........
Waar dat vandaan komt? Zit er een gedachte achter?

Jeugdvoetbal trainer/coach is een
ervaringsvak.
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ervaringsvak.
Wat is die van mij?
Waarom ben ik hier bij D.O.S.C. en juist nu?

D.O.S.C. Technisch Beleidsplan.
Wat is de behoefte van de TC? Van de jeugd t/c’s
Wat gaan we dan doen?
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Hoe wordt de visie ingevuld? Ik lees over de individuele speler die
centraal staat, en de fysieke ontwikkeling ervan. Maar hoe? Geen
tactische zaken. Hoe dat betraind gaat worden in teamverband?
Weinig over (spel-) gedragsontwikkeling. Soms wat vrij te
interpreteren zaken door gebruik van woorden als “positieve
benadering”, “betrouwbare organisatie”, “goede sfeer”, “plezier is
speelminuten”.

Reactie op geschreven: Plan van Aanpak = 18 pagina’s –
thema Lerend Voetballen, Presteren met Plezier
+
Hoe je dit uitvoert!
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Er zit een lijn in de aanpak. je kunt nalezen. Maar het
mooie ervan is, dat je kunt instappen waar je wilt. Waar
we willen. Als we dat regelmatig doen, dat komt er lijn in.
Maar dat is niet het doel op zich. Dat ligt veel dichterbij.Maar dat is niet het doel op zich. Dat ligt veel dichterbij.
Wel vanuit een aantal principes. DOSC TC Beleidsplan en
dan mix van ervaring eigen, anderen, KNVB Academie,
Gordon, Management. Wel handig om dat te weten.
Verder liggen er voetbalprincipes daar boven op.





(en 10 = 9 + 1) https://en.wikipedia.org/wiki/70/20/10_Model





Ray Winstone plays the over-enthusiastic dad. CREDIT: LEE MILLS








