Beoordelingskader:
•
•
•
•
•
•

aanvallen (dribbelen, passen, aannemen , schieten, passeren)
verdedigen (laag bij de grond, timing, volgen, storen, ingrijpen)
coachbaarheid (worden aanwijzingen/oefeningen opgepikt?)
drive (wil om bal te hebben/veroveren, wil om te verbeteren)
beweging (snelheid, wendbaarheid, motoriek)
spelinzicht (op welk moment vanaf welke
positie in welke richting op welke snelheid?)

Leerfase 4
Structureel uitblinken in
de meeste onderdelen

Leerfase 3
Met regelmaat uitblinken in de meeste onderdelen

Leerfase 2
Meer dan incidenteel uitblinken in meerdere onderdelen

Leerfase 1
Incidenteel uitblinken in meerdere onderdelen
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Het beoordelingskader voor de E1 en/of FCD2 heeft nu structuur.
Meerdere observaties maken de inschatting van de ontwikkeling robuust.
Bij elk team 2 trainers aangevuld met een observatie van een scout FC.
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Talento gebruikt een soortgelijke beoordelingsnorm:
Rood : Juiste voetbalhandelingen/keuzes in de verschillende teamfases af en toe geobserveerd. Af en toe eigen initiatief
Geel : Juiste Voetbalhandelingen/keuzes worden met enige regelmaat in verschillende teamfases waargenomen. Regelmatig eigen initiatief.
Groen: Slimme voetbalhandelingen/keuzes worden regelmatig/vaak in verschillende teamfases waargenomen. Veel eigen initiatief en snelheid van handelen.
Blauw : Excellente Voetbalhandelingen/keuzes worden structureel in de verschillende teamfases waargenomen. Dominant en creatief.

De opbouw van de E-competities kent 3 fases:
Voorbereiding + 1 e fase
2e fase
3e fase

aug-okt
okt - feb
jan - april/mei

Spelen/trainen eigen team + VVA
Spelen/trainen eigen team + trainen VVA en/of FC D2 +
Trainen FC D2 + selectieprocedure

1e screening + evaluatie
2e screening + leerfase
eindrapport

Doorstroming vanuit VVA:
leerfase 4 :
Meetrainen structureel de hele week met de FC D2 en actief binnen oefenwedstrijden.
of overschrijven/toevoegen aan FC D2 selectie. Actief binnen.
Leerfase 3:
Spelers die zich naar de mening van de FC Volendam/RKAV staf dermate ontwikkelen dat het doorstromen naar de FC D2 een serieuze optie is worden in de tweede
helft van de competitie uitgenodigd om structureel mee te trainen met de FC D2 op maandag.
Een tweede wekelijks trainingsmoment kan worden ingepast.
Zij zullen in principe meedraaien in de selectieprocedure van de jeugdopleiding van de FC Volendam.
Zij zullen worden vergeleken met de instroom uit de regio. Dan zal een beslissing worden genomen.
Leerfase 2 + 1
Spelers van E1 in 2 die in principe worden ingedeeld in de RKAV o12-1 seizoen 2016-2017 , worden in 2 groepen verdeeld.
Groep 1 traint mee in januari, andere groep traint mee in februari op de maandag bij de FC.
3x op maandag vervolgens groep 2 (m.b.t. de keeper even nader overleg, dit is natuurlijk moeilijker in te passen).
Iedereen van de E1 en eventueel spelers uit de E2 zijn actief binnen de selectiewedstrijden FC Jeugdopleiding
Of
Leerfase 2
als boven
Leerfase 1
Bij deze speler is het geen serieuze optie dat hij kan doorstromen in de FC D2
Selectiewedstrijden periode maart-april-mei
Alle spelers van de RKAV die wij in onderling overleg (grotendeels E1) goed genoeg vinden doen in maart mee met de selectie wedstrijden:16 maart, 23 maart en 30
maart om 15:00 uur. Hiervoor worden ze begin maart schriftelijk uitgenodigd.

