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Living the magic of rugby 



Programma 

!  Introductie 

!  Uitgangspunten jeugdrugby / Rugby Values 

!  TC ‘t Gooi / Selectiebeleid 

!  In gesprek 

!  Afsluiting 



Visie op leren & ontwikkelen 
!  Plezier & vriendschap  

!  Ontwikkeling van: 

!  Basisvaardigheden  

!  Spelinzicht 

!  Teamwork  

!  Talentontwikkeling 

!  Het groeitraject van spelers is individueel bepaald en ontwikkelt zich bij 
ieder individu anders 

!  Ons doel is om alle spelers voor te bereiden om de rugby-volwassenheid te 
bereiken; om te kunnen gaan met hoogtepunten en teleurstellingen  

!  Deze volwassenheid komt later bij rugby dan andere sporten  

!  Verdieping en verbreding: Dit betekent dat soms betere spelers hun speeltijd 
delen met anderen die ervaring op moeten doen en ook soms de zwakkere 
leeftijdsgroep moeten ondersteunen om het niveau daar omhoog te krijgen 

!  Bij alle beslissingen gaat clubbelang boven teambelang en teambelang boven 
individueel belang 

!  Dit alles in een veilige omgeving voor kinderen van 4-18 jaar  



Een unieke formule 

!  Eenduidige aanpak technisch beleid van de hele vereniging 

!  Head coach is verantwoordelijk tezamen met TC Jeugd voor technisch 
jeugdbeleid 

!  In samenwerking met selectiespelers wordt toegezien op ontwikkeling van 
skills 

!  We houden rekening met niveau verschillen, maar die zijn niet leidend in ons 
ontwikkelingsplan. Dit is TC beleid van Guppen tot 1st XV 

!  Trainers en coaches worden in de uitvoering begeleid door Zane en Bas  

!  Bestuur staat achter dit beleid 



TC ‘t Gooi 



Selectiebeleid 

!  Selecties worden samengesteld door coaching-staff en senioren-spelers 

!  Selectiecriteria: Fysiek, Skills, Mentaal, Positie 

!  De teams gaan met evenredige aantallen naar de wedstrijden 

!  Alle spelers krijgen elk weekend speelminuten 

!  Teamresultaat mag niet lijden onder de ontwikkeling van het individu 



Gedragscode  
Spelers 
!  Speel met plezier 

!  Speel volgens de regels van de sport 

!  Geen argumenten met de ref: de ref 
heeft ALTIJD gelijk 

!  Houd je in en blijf kalm 

!  Geef nooit op 

!  Scheld niet op je teamgenoten, coaches, 
toeschouwers 

!  Draag je clubkleuren met eer en 
respect 

!  Wees sportief 

!  Speel niet vals 

!  Doe niet stoer 

!  Respecteer de tegenstander 



Gedragscode  
Coaches / Trainers 
!  Wees redelijk 

!  Leer spelers zich aan de regels te houden 

!  Voorkom mismatches 

!  Geen voorkeursbehandeling voor beste 
speler(s) 

!  Geen voorkeursbehandeling voor eigen 
nest 

!  Veroordeel niemand 

!  Schreeuw niet naar spelers die een fout 
maken 

!  Sta open zelf gecoached/getraind te 
worden 

!  Geef je stem wat rust 

!  Zorg voor juiste training’s materialen en 
faciliteiten 

!  Wees gul met complimentjes 

!  Onderken dat de spelers het mogen doen 

!  Bij blessures: de dokter weet het beter 

!  De spelers staan centraal, niet hun winst/
verliesstatistieken 

!  Veiligheid vóór alles 



Gedragscode  
Ouders / Toeschouwers  

!  Forceer een kind nooit om te rugbyen 

!  Onthoud: kinderen spelen voor hun eigen 
plezier – NIET die van u 

!  Moedig uw kind aan zich aan de regels te 
houden 

!  Leer uw kind dat winnen niet alles is 

!  Schreeuw nooit naar een speler die een 
fout maakt 

!  Applaudisseer goed spel, inclusief dat 
van de tegenstander 

!  Moedig uw kind aan zich via training te 
verbeteren 

!  Betreed het veld niet 

!  Niet schelden (vooral niet naar de ref) 

!  Bemoei u niet met de beslissingen van 
de coach 

!  Vragen aan coach na de wedstrijd 




