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Voetbalzaken Jeugd

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
68.8% (55)

5 16.3% 13

4 52.5% 42

neutraal (3)
23.8% (19)

3 23.8% 19

(zeer) ontevreden
(1-2)
7.5% (6)

2 7.5% 6

1 0.0% 0

De jeugdtrainingen

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
62.5% (50)

5 16.3% 13

4 46.3% 37

neutraal (3)
26.3% (21)

3 26.3% 21

(zeer) ontevreden
(1-2)
11.3% (9)

2 8.8% 7

1 2.5% 2

Jouw teamsamenstelling

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
71.3% (57)

5 25.0% 20

4 46.3% 37

neutraal (3)
23.8% (19)

3 23.8% 19

(zeer) ontevreden
(1-2)
5.0% (4)

2 2.5% 2

1 2.5% 2

Plezier en prestatie in jouw team



Antwoord %
totaal

N

    Ja 66.3% 53

    Nee 33.8% 27

Is er volgens jou bij SV Loosdrecht voldoende aandacht voor de ontwikkeling van jeugdspelers?

Toelichting

Kun je jouw antwoorden toelichten?

meer oefenwedstrijden tegen hogere clubs. beter om gaan met selectie samenstelling duidelijk beleid hier
voor bepalen. streven naar zoveel mogelijk opgeleide trainers.

De jeugdtrainers zijn vaak erg jong. Teamsamenstelling is op zeer jonge leeftijd zeer gericht op resultaat, ik
denk dat het plezier ten alle tijden de boventoon dient te voeren. Wij zijn een kleine amateurclub in een heel
leuk dorp en moeten zeker niet het doel hebben om een Victoria te worden waar ieder lid een nummer is.

Zou graag meer gekwalificeerde trainers zien en meer lijn in de opbouw van trainingen. Ik heb het idee dat
iedere trainer zelf zijn training invult,terwijl we een technisch jeugdcoordinator hebben die de lijn toch uit zou
moeten zetten. Wat is er gebeurd met de ajax academy

Bespreken wat er beter kan per spelen. Stimuleren en motiveren per kind

zeer tevreden met de trainer! (professionele benadering!) de trainer heeft veel aandacht voor de ontwikkeling
van de individuele speler, maar ook in belang van het team.

Ben "betrokken" bij het meisjesteam waar mijn kleindochter in speelt en fluit daar ook als ik geen
verplichtingen heb met het tweede van Loosdrecht.

Ik vindt dat ze andere die in een lager team spelen niet vaak de kans geven om hoger te komen.

Is moeilijk om hier structuur in aan te brengen maar club is op de goede weg

Niet idereen krijgt een kans

Er is voldoende aandacht binnen de mogelijkheden die er zijn. Echt selecteren en spelen op hoog niveau kan
alleen als er binnen die categorie meerdere teams zijn.

Ik ervaar (als ouder) weinig oog voor individuele spelers. Wellicht is dit er wel, maar ik merk het niet echt.

Afgelopen jaar was het niveau van de spelers te verdeeld in de teams. Ook de trainingen waren naar mijn
idee te weinig met een achterliggend plan op gebied van ontwikkeling. Komend jaar denk ik dat dit beter zal
gaan. Al vind ik het wel jammer dat trainers niet een plan volgen. De kinderen hebben wel echt genoten van
de voetbal talenten trainingen. Misschien valt daar nog lering uit te halen? En hoe doen grote clubs dit? Zijn
er trainingsplannen te koop?

Keepers krijgen nog te weinig aandacht, alles draait om spelers, maar keepers worden meegenomen in het
veldspelen, niet als keeper, dat zou veel beter moeten

Te weinig gediplomeerde jeugdtrainers en te weinig technisch beleid. Alle trainers doen maar wat, met de
beste bedoelingen overigens.

Leiders en trainers tevreden houden waardoor je niet de beste Spelers in 1 teams krijgt jammer in mijn optiek
Een gemiste kans maar mischien ben ik te ambitieus

Ik vind als de club een visie heeft ook eens in de zoveel tijdje geken moet worden bij elk afzonderlijk team of
een speler potentie heft om in een hoger elftal te voetballen.



Ik vond dat er voor F meiden team weinig aandacht was. Vaak geen scheidsrechter en had niet idee dat er
echt aandacht was voor deze jonge club meiden

Teamsamenstelling en plezier kan ik niet invullen, maar moet dit wel doen. Slechte enquete hoort niet van
toepassing in te staan

Dit kunnen we denk ik pas bereiken als we het trainingsniveau in het algemeen omhoog hebben gekrikt.

deze zou zeker een stuk beter kunnen mede door het aanstellen van gediplomeerde trainers op de selectie
elftallen te zetten en meer bekwame bestuursleden die geen eigen belang profileren het is natuurlijk ook een
geld kwestie dat begrijp ik ook wel maar wil je met je jeugdteams omhoog is dit wel noodzakelijk

Ik vind het jammer dat er soms weinig spelers komen trainen. Ik ben er altijd.

--

Alleen misschien in de F al beginnen met indelen op niveau. D.m.v. selectietrainingen

Vorig jaar in de B hadden we te krap aan spelers, waardoor het elke week een gepuzzel was om een team op
de been te krijgen. Nu gaan we naar de A en hebben we er teveel. Ik vind het lullig voor de spelers die straks
moeten afvallen (ik weet niet wat met hen gaat gebeuren)

Opa Gerrit is en topper.

ik denk dat dit mijn mening zou zijn als ik nog spelende jeugd zou hebben

Meer investeren in het technisch jeugdbeleid door een betere coördinator met diploma's en nog meer
kwalitatief goede trainers aan te stellen.

De ontwikkeling van de spelers wordt in sommige gevallen achter gehouden , omdat men te veel kijkt naar
leeftijd en door dat veel team met dispensaties spelers speelt zullen de selectie jeugdteams nooit op een
aardig niveau spelen. dus houden we de ontwikkeling van de spelers achter. en dat is zonde. Want er is
genoeg kwaliteit in de jeugd.

Er is afgelopen jaren heel veel geselecteerd op wat de ouders/leiders en coördinatoren belangrijk vonden en
niet op zoals volgens mij hoort leeftijd in combinatie met kunnen. Zodat spelers zich verder kunnen
ontwikkelen en dat iedereen met plezier kan voetballen op eigen niveau. En dat er geen spelers op de bank
hoeven te zitten bij belangrijke wedstrijden, dit vind ik nog het meest schrijnend. Wat draag je dan uit als club.

Trainingen di mijn zoon afgelopen jaar heeft gehad waren niet motiverend en niet vernieuwend. Hij heeft dit
jaar weinig geleerd. Ook word er niet genoeg gehamerd op het zijn van 1 team. Hierdoor word er helaas nog
veel onderling gezeurd. Hebben hem aangemeld bij de voetbalschool om een paar goede trainingen te krijgen.
Dit kan niet de bedoeling zijn.

alle antwoorden, totaal 30


