Jeugdvoetbal beleidsplan J.V.C. Julianadorp:
Met plezier leren voetballen.
Plezier en spelvreugde staan voorop.
We willen spelers beter leren voetballen waarbij het volgende
principe centraal staat:
Techniek is de basis van het voetbalspel.
Vooral de techniektraining zal dus veel aandacht krijgen.
Uitgangspunt: plezier en ontwikkelen staan bovenaan.
Daarna komt het winnen.
Veel balcontacten.
Bij de spelers van de O6 tot en met de O12 willen we graag
veel kleine partijen zien van maximaal 4 tegen 4.
Hierdoor krijgen spelers veel vaker de bal.
Ook hierin moet het 1 tegen 1 met daarin het passeren van
spelers gestimuleerd worden.
We willen dat de kinderen met plezier en zelfvertrouwen gaan
leren voetballen. Daar is het volgende voor nodig:
Techniek; Inzicht; Mentaliteit; Communicatie.
De hoofdtrainer/coördinator is eindverantwoordelijk voor de
gehele groepering.
Positieve coaching gericht op het elkaar beter maken.
Het is de bedoeling dat ouders aanmoedigen en niet coachen.
We verwachten dat de ouders de club helpen.
Spelers van J.V.C. Juliandorp zijn het uithangbord van de
vereniging en gedragen zich hier ook naar en maken geen ruzie
met scheidsrechters, tegen of medespelers.
De basiswaarden van onze club:
plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid, sportiviteit.

In de onderbouw gaat er in de volgende formaties gevoetbald
worden:
onder 7: 1-2-1 (zonder keeper).
onder 8 t/m onder 10: 1-2-1-2 (met keeper)
onder 11 & onder 12: 1-3-1-3 (met keeper)
Wij hebben voor deze formaties gekozen zodat er altijd met
drie linies gespeeld wordt.
Deze formaties sluiten ook het beste aan op de clubfilosofie en
het werken naar het systeem 1-4-3-3.
De 11 van JVC:
• We vloeken en schelden niet en maken geen racistische
opmerkingen.
• We praten met elkaar, niet over elkaar
• We gedragen ons correct en sportief
• We spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
• We accepteren beslissingen van scheidsrechters
• We verzorgen kleding, materiaal en kleedkamers (uit en
thuis)
• We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars
fouten
• We zijn altijd op tijd (wedstrijden en trainingen)
• We respecteren het werk van de onmisbare vrijwilligers
• We geven als volwassene het goede voorbeeld
• We veroorzaken geen overlast op het complex of
daarbuiten.

Veel plezier allemaal dit seizoen.
TJC onderbouw en bovenbouw.

