
Technisch Beleid: 

Inleiding: 

Hazerswoudse Boys stelt zich als primair doel, alle leden de maximale mogelijkheden te bieden om 

zich als voetballer(ster) te ontwikkelen. Zowel op het gebied van accommodatie ( goede velden, 

tenues, trainingsmateriaal, ballen, etc.) als op technisch/ tactisch vlak. Dit in de vorm van een goede 

technische (trainings)begeleiding van zowel jeugd- als seniorenelftallen. Natuurlijk geld dit zowel 

voor onze jongens en heren teams als de dames en meiden teams. 

Hazerswoudse Boys streeft er naar om met de selectie-elftallen op een zo hoog mogelijk niveau te 

spelen. Daarbij wordt primair aangesloten bij de ambitie van de spelende leden. Om dit niveau te 

bereiken is het noodzakelijk, onder deskundige leiding vaak en intensief te trainen en veel 

wedstrijden te spelen. Het wordt steeds moeilijker om spelers enthousiast te krijgen voor selectie 

voetbal, hier is een grote rol weggelegd voor de trainers en leiders van de selectie elftallen. Als de 

sfeer goed is zullen spelers eerder kiezen voor selectievoetbal en zal het niveau ook omhoog gaan. 

Spelen in een selectie-elftal is niet vrijblijvend en brengt verplichtingen met zich mee, zoals een 

trainingsplicht en een gedegen en serieuze wedstrijdvoorbereiding. 

Selectie-elftallen en hun streefniveaus: 

Senioren Hazerswoudse Boys: 
- Hazerswoudse Boys 1   3e klasse 
- Hazerswoudse Boys 2   reserve 3e klasse 
- Hazerswoudse Boys VR 1  3e  klasse 

 
Jeugd Hazerswoudse Boys: 

- Hazerswoudse Boys JO19-1  2e klasse 
- Hazerswoudse Boys JO17-1  2e klasse 
- Hazerswoudse Boys JO15-1  2e klasse 
- Hazerswoudse Boys JO13-1  2e klasse 
- Hazerswoudse Boys JO11-1  2e klasse 
- Hazerswoudse Boys JO9-1  2e klasse 
- Hazerswoudse Boys MO19-1                    2e klasse 
- Hazerswoudse Boys MO15-1                    2e klasse 

 

Technisch beleid senioren: 

De selectie van de Hazerswoudse Boys bestaat bij voorkeur uit 34 spelers in het geval van 2 selectie-

elftallen. De spelersgroep wordt samengesteld door de hoofdtrainer, de technisch coördinator 

selectie en het bestuurslid technische zaken, in samenspraak met de trainers van zowel het 2e als 

JO19-1. Daarnaast worden zij geadviseerd door het bestuurslid TZ jeugd over de doorstromende 

jeugdspelers. De spelers in de selectie zijn bij voorkeur spelers die opgeleid zijn in de eigen jeugd 

en/of een sterke affiniteit hebben met de Hazerswoudse Boys. Spelers van buitenaf zijn welkom 

binnen de selectie van onze vereniging, maar de prioriteit zal nooit liggen bij het binnenhalen van 

spelers van buiten Hazerswoudse Boys. Hazerswoudse Boys zal geen betalingen doen aan spelers. 

Wel biedt de vereniging een pakket aan faciliteiten dat vergelijkbaar is met vergelijkbare 



verenigingen. Dit op het gebied van wedstrijdkleding, trainingskleding en een gedegen medische 

verzorging. Uit bovenstaande groep spelers wordt een A-selectie en B-selectie samengesteld. Deze 

indeling komt tot stand tijdens de voorbereiding op het seizoen maar kan gedurende het seizoen in 

individuele gevallen wijzigen. De indeling van de A- en B- selectie wordt bepaald door de 

hoofdtrainer in overleg met de overige trainers en de technisch coördinator selectie. 

A-Selectie: 

De spelersgroep bestaat uit 17 of 18 spelers. Deze groep wordt geleid door een betaalde 

hoofdtrainer, in het bezit van minimaal diploma UEFA B. De trainer wordt voorgedragen door de 

technisch coördinator selectie, en wordt aangesteld door het bestuur. De hoofdtrainer wordt 

geassisteerd door een assistent trainer en/of de technisch coördinator selectie. De hoofdtrainer 

houdt nauw contact met de trainers van het 2e elftal over de ontwikkelingen van de spelers in de B-

selectie. Verder heeft de hoofdtrainer meerdere keren per jaar contact met de trainers van de 

jeugdselectie-teams en het bestuurslid TZ jeugd. 

B-selectie 

De spelersgroep bestaat uit maximaal 17 spelers. De B-selectie wordt bij voorkeur getraind door een 

ervaren trainer bij voorkeur in het bezit van het diploma UEFA C. Deze trainer kan van buitenaf 

gehaald worden, maar vanuit de eigen vereniging geniet de voorkeur.  

De taak van de trainers van de B-selectie is vooral de spelers individueel beter te maken, zodat de 

overstap naar de A-selectie in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.  

Daarnaast wordt voor de begeleiding van de keepers een keeperstrainer aangesteld. Deze trainer 

begeleidt ook de keeperstrainingen voor de keepers in de verschillende jeugdelftallen. 

Speelstijl: 

Het spelsysteem dat gehanteerd wordt in de selectie en dat binnen de vereniging gezien wordt als 

huisstijl van de Hazerswoudse Boys is 1-4-4-2. Afhankelijk van de beschikbare spelersgroep kan er 

worden afgeweken van speelstijl. De speelstijl van het 1e elftal wordt zoveel mogelijk ook 

doorgevoerd bij het 2e en in de selectie-elftallen bij JO19 en JO17. Bij JO15 zal zoveel mogelijk 

gespeeld worden met het 1-4-3-3 systeem. Dit sluit het beste aan bij de gedachtewereld van de JO15 

spelers. Bij de JO13 elftallen wordt 1-4-3-3 gespeeld, indien mogelijk zal 1 van de verdedigers 

doorschuiven naar het middenveld.  Hierdoor worden de verdedigers gedwongen om 

geconcentreerd te spelen. De trainers worden binnen de mogelijkheden van de beschikbare 

spelersgroep geacht deze speelstijl te hanteren.  

De speelstijl bij de overige pupillen teams zal het komende seizoen geïmplementeerd worden. Door 

de nieuwe wedstrijdvormen zal er ook een nieuwe speelstijl ontwikkeld worden. 

 

Technisch beleid jeugd: 

Het technisch beleid jeugd is er primair op gericht alle jeugdspelers met plezier te laten voetballen. 

Het is aan de club om hen gedegen trainingsstof en begeleiding te bieden die hen in staat stelt, zich 

binnen hun eigen mogelijkheden als voetballer, maximaal te ontwikkelen. Mede hierdoor geldt er 



voor alle jeugdspelers een trainingsplicht. Verder is het beleid er op gericht de doorstroming van 

spelers vanuit de eigen jeugd naar de A- en B-selectie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit wordt 

onder meer verkregen door alle 2e jaars JO19 spelers na de winterstop regelmatig mee te laten 

trainen met de selectie. Dit zal naar gelang het niveau van de spelers bij de A-selectie of bij de B-

selectie zijn. Ook het meedoen in oefenwedstrijden van de selectie elftallen verbetert dit proces. 

Hieronder worden ook de wedstrijden met het onder 23 elftal gezien. Aan het begin van de 2e 

seizoenshelft zullen na overleg met de betreffende trainers deze jeugdspelers meerdere keren gaan 

meetrainen met het selectie-elftal dat aansluit bij hun kwaliteiten. Hierdoor wordt de indeling in het 

aansluitende seizoen vergemakkelijkt. Meespelen van JO19 spelers bij het 1e en 2e elftal gaat altijd in 

overleg met de JO19 trainer en het bestuurslid TZ jeugd. Meespelen van jeugdspelers bij lagere 

senioren elftallen mag alleen in uiterste nood en alleen in overleg met de JO19 trainer en bestuurslid 

TZ jeugd. 

Binnen de jeugdafdeling bestaat er voor elke leeftijdsgroep 1 selectie-elftal. Doordat het ledenaantal 

de laatste jaren behoorlijk is afgenomen wordt het steeds lastiger om volwaardige selectie teams te 

formeren. In sommige gevallen zal er maar 1 elftal per leeftijdscategorie zijn waardoor er rekening 

gehouden moet worden met flinke niveauverschillen van de spelers. Bij de JO10, JO9 en jongere 

teams staat de spelvreugde voorop. De spelers moeten hier wennen aan de regels van het spel en 

aan het samenspelen met elkaar. Bij de trainingsstof moet de ontwikkeling van de individuele speler 

voorop staan. Zowel op technisch als tactisch gebied. Alsook op het gebied van mentale 

weerbaarheid. Vanaf de JO17 ligt de nadruk op het voorbereiden op de doorstroming naar de 

senioren.  

Indelingsprocedure: 

De indeling voor het nieuwe seizoen is altijd weer een lastig karwei dat met de grootst mogelijke 

voorzichtigheid gedaan wordt. We proberen de indelingen zo te maken dat alle spelers en speelsters 

op hun eigen niveau kunnen voetballen. Hier worden meerdere informatiebronnen voor gebruikt. De 

trainers en leiders van de huidige teams vullen een beoordelingsformulier over de spelers in. 

Daarnaast kunnen zij hun mening geven tijdens de indelingsvergaderingen. Aan het eind van het 

seizoen worden oefenwedstrijden gespeeld met nieuwe teams, de opstellingen in deze wedstrijden 

zijn geen garantie voor het nieuwe seizoen. De technisch coördinatoren hebben de eindbeslissing als 

het gaat om de indelingen voor het nieuwe seizoen. 

De indelingen worden in de laatste week voor de schoolvakantie bekend gemaakt. Natuurlijk kan het 

gebeuren dat een speler of speelster niet op het juiste niveau is ingedeeld. Om te voorkomen dat 

deze speler of speelster een heel seizoen op het verkeerde niveau speelt en hierdoor spelplezier zal 

verliezen is er gekozen voor twee wisselmomenten. Na de bekerwedstrijden ( eind september) of 

tijdens de winterstop ( januari) kan er gewisseld worden. Dit zal alleen in hoge uitzondering gebeuren 

en altijd in overleg met de speler/speelster, ouders en betrokken leiders en trainers. We kijken altijd 

naar persoonlijke ontwikkeling van de speler/speelster, maar het mag niet zo zijn dat een heel team 

de dupe wordt van de wisseling van 1 speler.  

 



Speelstijl:  

Het spelsysteem dat in de hoogste jeugd teams gehanteerd wordt is dezelfde als die bij de senioren. 

Het doel is om de JO17 en JO19 elftallen op deze manier te laten spelen. ( Hierover moet regelmatig 

overleg zijn tussen de betrokken trainers). Bij de JO13 en JO15 wordt er gespeeld volgens een 

systeem wat beter aansluit bij de ontwikkeling van de spelers. Er wordt ook al gewerkt aan een vast 

systeem voor de hogere JO11 en JO10 teams, hierdoor wordt de doorstroming naar de JO13 

verbeterd. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar het beschikbare spelersmateriaal. Vooral bij 

de jongere jeugd moet de persoonlijke ontwikkeling centraal staan. De persoonlijke ontwikkeling 

mag een speler mag uiteraard niet ten koste gaan van het spelplezier van een heel elftal. Wanneer 

een afwijkende speelstijl daar beter bij past, bestaat de mogelijkheid om daar voor te kiezen.  

Nieuwe spelvormen: 

Vanaf seizoen 2017-2018 is de KNVB gestart met nieuwe spelvormen bij de pupillen. De JO8 en JO9 

teams spelen 6 tegen 6 met vijf veldspelers en een keeper. De JO10 teams spelen nu nog 7 tegen 7 

en gaan vanaf seizoen 2018-2019 ook 6 tegen 6 spelen. De JO11 en JO12 komt daar dan achteraan 

met 8 tegen 8. Dit vereist een andere aanpak van de trainers en spelleiders. 

Trainersstaf: 

Het beleid ten aanzien van de trainersstaf voor de jeugd is er op gericht om zoveel mogelijk trainers 

vanuit de eigen vereniging te benoemen. Deze trainers wordt door de vereniging de mogelijkheid 

geboden om een of meerdere trainerscursussen te volgen om zichzelf op technisch/tactisch niveau te 

ontwikkelen. De technisch jeugd coördinatoren geven sturing aan de overige trainers. Verder wordt 

er uitgewerkte trainingsstof uitgereikt aan de trainers dat aansluit bij het technisch beleid van de 

vereniging. Deze trainingsstof wordt door de technisch jeugd coördinatoren opgesteld en verstrekt. 

Er wordt vervolgens ook op toegezien dat deze trainingsstof op de juiste wijze uitgedragen wordt. 

Om de trainers intern op te leiden worden “train de trainer” bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens 

deze bijeenkomsten krijgen de trainers instructies van de technisch jeugd coördinatoren. 

Voor het JO19-1 elftal wordt bij voorkeur een trainer aangesteld vanuit de eigen vereniging, die over 

het diploma UEFA C jeugd beschikt. Deze trainer houdt gedurende het seizoen contact met de 

hoofdtrainer over de vorderingen van de jeugdspelers ten aanzien van de doorstroming naar de 

selectie. Verder houdt hij regelmatig contact met de trainers van de overige jeugdselecties. De 

trainers van de jeugdselecties worden voorgedragen door de technisch coördinator jeugd en worden 

aangesteld door het jeugdbestuur. Het verdient de voorkeur als deze trainers beschikken over het 

diploma UEFA C jeugd of het diploma juniorentrainer. 

We streven er naar om meer selectie spelers of oud-selectie spelers aan te stellen als jeugdtrainer. 

Hiermee verkleinen we de afstand tussen de jeugdafdeling en de seniorenafdeling. De selectiespelers 

zijn vaak een voorbeeld voor de jeugdspelers. Zij hebben ook voldoende technische bagage om de 

trainingsoefeningen op een goede manier over te brengen. 

 



Overleg: 

Alle technische zaken vallen onder de Technische commissie, deze commissie bestaat uit Bestuurslid 

TZ ( voorzitter), commissielid senioren, commissielid dames/meisjes en een commissielid jeugd.  

De jeugd-selectietrainers  hebben om de zes weken overleg met elkaar en met de senioren 

selectietrainers. Dit overleg valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische Zaken. 

Tijdens dit overleg zal er gesproken worden over individuele spelers, tactische en technische zaken 

en zaken die op dat moment actueel zijn. 

Oefenwedstrijden: 

Om het niveau van de selectieteams op peil te houden zullen er regelmatig oefenwedstrijden tegen 

sterkere tegenstanders gespeeld worden. Ook voor de overige teams worden oefenwedstrijden 

georganiseerd, deze worden voornamelijk op trainingsavonden gespeeld om overbelasting te 

voorkomen. Het blijkt al jaren dat de overstap van klein veld naar groot veld heel groot is. Om deze 

stap te verkleinen heeft de KNVB besloten om  de JO11 en JO12 teams 8 tegen 8 te laten spelen. 

Doordat wij niet genoeg spelers in de JO12 categorie hebben is er besloten om hier niet aan mee te 

doen.  

Interne en externe trainerscursussen: 

De vereniging biedt trainers en leiders interne trainerscursussen in de vorm van “train de trainer” 

bijeenkomsten aan. Door het volgen van deze cursus wordt het voor trainers makkelijker om training 

te geven. Verder is het voor onze jeugdtrainers mogelijk om een KNVB cursus te volgen. Daar zijn wel 

bepaalde verplichtingen aan verbonden. Daarnaast zullen deze trainers en leiders intensief begeleid 

worden door de technisch jeugd coördinatoren. Dat geldt niet alleen voor het technisch/tactisch 

gedeelte, maar ook het enthousiasmeren van de groep en het voorkomen/oplossen van ongewenste 

situaties die zich binnen een spelersgroep kunnen voordoen. 

Keeperstraining: 

De vereniging zorgt er voor dat naast de keepers van A- en B-selectie ook alle jeugdkeepers 

keeperstraining kunnen volgen. We beginnen hiermee vanaf de JO10 categorie, daaronder wordt 

vaak nog gespeeld met een wisselende keeper.  

Externe scouting: 

De vereniging heeft zich geconformeerd aan een convenant tegen externe scouting door andere 

amateurverenigingen. Wij geven geen medewerking aan stage activiteiten bij andere amateurclubs 

tijdens het seizoen. Als spelers na afloop van het seizoen benaderd worden zullen wij wel onze 

medewerking verlenen. Spelers die in de loop van het seizoen benaderd worden door een BVO 

krijgen wel de gelegenheid om te kijken of ze dit niveau aankunnen. 

Jeugdspelers die bij ons vandaan gaan om op een hoger niveau te gaan voetballen zullen door ons 

scherp in de gaten gehouden moeten worden. Het contact met deze spelers moet warm blijven. Dit 

wordt onderhouden door de technisch coördinatoren. Hierdoor is de kans groter dat ze als ze het 

niet meer redden of niet meer naar hun zin hebben bij de andere club terugkeren naar 

Hazerswoudse Boys.  



Speler volgsysteem: 

De vereniging wil de ontwikkeling van spelers individueel en als team monitoren. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van een speler volgsysteem. Doordat de leiders en trainers alle beschikbare 

informatie over trainingen en wedstrijden verwerken in dit systeem kan er van elke speler een 

dossier opgebouwd worden. Bewaking hiervan ligt in handen van de technisch jeugdcoördinatoren.  

Technisch beleid dames / meisjes : 

De vereniging voert een actief beleid om het aantal vrouwelijke spelende leden te vergroten. 

Hiermee probeert de club ook het niveau van het huidige damesvoetbal te verhogen. Het streven is 

om in de toekomst te beschikken over 2 seniorenteams en juniorenteams in alle leeftijdscategorieën. 

Het streefniveau van het dames 1 elftal is 3e klasse. Het 1e elftal wordt begeleid door een trainer die 

bij voorkeur beschikt over het UEFA C diploma. Vanaf de leeftijd van 19 jaar zullen dames-spelers 

worden toegevoegd aan de senioren dameselftallen. Dit kan in bepaalde gevallen ook al op een 

jongere leeftijd plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om in alle leeftijdscategorieën een 

meisjesteam te hebben. Meisjes met uitzonderlijke kwaliteiten moeten echter zo lang mogelijk 

tussen de jongens blijven voetballen waardoor het leerproces vergroot wordt. Ze zullen dan in een 

jongens selectie elftal moeten kunnen spelen. De coördinatie van het meisjesvoetbal is in handen 

van het bestuurslid damesvoetbal en de  meiden coördinator, zij worden hierin bijgestaan door de 

technisch jeugd coördinatoren.  

 

 


