
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  JJeeuuggddbbeelleeiiddssppllaann  
  
vv..vv..  HHooooggeevveeeenn    

  

ttoott  eenn  mmeett  hheett  sseeiizzooeenn  22001199--22002200  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
**DDiitt  jjeeuuggddbbeelleeiiddssppllaann  iiss  iinn  22001133  ooppggeesstteelldd  eenn  iinn  22001155  ggeeüüppddaattee..  

  

 



 

1 

 

Inhoudsopgave  
  

 

Voorwoord    

 

Historie             

 

Achtergrond              

 

Visie              

 

1. Leden             

 

2. Organisatie & Communicatie         

 

3. Financiën            

 

4. Profilering   

 

5. Techniek          

 

6. Tot slot            

 



 

2 

 

VVoooorrwwoooorrdd    
  

Het jeugdbestuur van de v.v. Hoogeveen presenteert hier, met instemming van het hoofdbestuur, 

het jeugdbeleidsplan tot en met het seizoen 2016-2017 en legt deze op maandag 25 november 

2013 aan de algemene ledenvergadering voor.  

 

Voor het opzetten van het jeugdbeleidsplan is een commissie in het leven geroepen bestaande 

uit drie jeugdbestuursleden en vijf overige betrokkenen van de v.v. Hoogeveen, het geheel is 

begeleid vanuit Sport Drenthe door Paul van Dijk. Het jeugdbestuur wil deze mensen graag 

bedanken voor hun inzet.  

 

Dit plan gaat niet verder dan het uitwerken van de doelstellingen. In het jaarplan vindt verdere 

uitwerking plaats. Tot die tijd zal het behalen van de doelstellingen worden nagestreefd.  

 

Ervan uitgaande dat dit plan door de leden van de v.v. Hoogeveen wordt gedragen, 

ondertekenen wij;  

 

Hoogeveen, maandag 25 november 2013. 

 

Namens het jeugdbestuur,    Namens het hoofdbestuur,  

 

 

Rudie Reinders      Roel Zuidema 

Jeugdvoorzitter     Voorzitter (a.i.) 

  
  
  
**DDiitt  jjeeuuggddbbeelleeiiddssppllaann  iiss  iinn  22001155  ggeeüüppddaattee..  
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HHiissttoorriiee  
  
De v.v. Hoogeveen is een traditierijke vereniging in het Nederlandse amateurvoetbal die is 

opgericht op 29 april 1930. Het grootste succes is het landskampioenschap bij de 

Zondagamateurs in 1978, maar ook het jarenlange acteren van haar eerste elftal in de 

hoofdklasse is iets waar de club met tevredenheid op terugkijkt.  

 

De vereniging is echter meer dan alleen het eerste elftal. Met ongeveer 620 leden, 8 

seniorenteams, 1 futsal team en 21 jeugdteams (peildatum 1 november 2013) en veel betrokken 

vrijwilligers, is de v.v. Hoogeveen vooral een (h)echte voetbalvereniging; een volksclub waarbij 

prestatie hoog in het vaandel staat, zowel bij de jeugd als bij de seniorenafdeling. Een vereniging 

ook die weliswaar haar verleden koestert, maar die vooral vanuit het heden naar de toekomst 

wil kijken. Bij de standaardelftallen van de jeugd wil men in de toekomst weer terugkeren naar 

het divisieniveau, daar waar het jarenlang op dat niveau acteerde.   
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AAcchhtteerrggrroonndd  

 

De afgelopen jaren heeft de jeugdafdeling van de v.v. Hoogeveen een redelijk stabiel aantal 

jeugdleden gekend. Dit aantal zat met als peildatum 1 juli gemiddeld zo rond de 170 leden. 

Hoewel dit aantal in beginsel een goede basis kan zijn voor een gezonde jeugdafdeling én voor 

een goede doorstroming laat de praktijk van de laatste jaren wel een aantal problemen zien. 

 

Enerzijds is er sprake geweest van een achteruitgang in de kwaliteit van de jeugdafdeling. Deze 

heeft zich o.a. gemanifesteerd in degradaties van jeugdselectieteams naar 2e klasse niveau. Deze 

achteruitgang in kwaliteit ondermijnd de wens om jeugdleden voldoende kansen te geven om op 

hun eigen niveau te spelen, terwijl ook de aansluiting naar het eerste elftal wordt bemoeilijkt. 

Anderzijds is er vooral bij de oudere jeugd een onevenwichtig aantal jeugdleden actief. In het 

seizoen 2011-2012 was er daardoor bijvoorbeeld geen team in de B sectie vertegenwoordigd.  

 

Positief is echter dat er in het recente verleden wel sprake is geweest van nieuwe 

ontwikkelingen ten behoeve van de jongste jeugd, zoals het aanbieden van extra training via een 

voetbalschool voor zowel leden van de v.v. Hoogeveen als van andere verenigingen, die hiervan 

gebruik maken op het complex van de v.v. Hoogeveen. Verder is het instellen van trainingen 

voor de jongste jeugd, het zogenaamde kaboutervoetbal, een positieve ontwikkeling gebleken. 

De onlangs gerealiseerde ledengroei van 175 leden naar 235 jeugdleden is voor de vereniging 

een teken dat de goede weg is ingeslagen.   

 

Tenslotte is de komst van de nieuwe accommodatie een belangrijke kans waarvan de v.v. 

Hoogeveen graag gebruik maakt. Niet alleen maakt dit dat na twee verhuizingen in de laatste 

jaren er weer rust is ontstaan. Tevens is de nieuwe accommodatie een belangrijke impuls voor 

de groei en versterking van de vereniging. Voor de jeugd is onder andere de aanwezigheid van 

een jeugdhoek in de kantine, een jeugdstadion met kunstgras en de nieuwe kleedkamers van 

belang. 

 

Met haar nieuwe jeugdbeleidsplan wil de v.v. Hoogeveen de geconstateerde problemen het 

hoofd bieden, positieve ontwikkelingen vasthouden en continueren en actief inspelen op de 

geconstateerde kansen. Met het jeugdbeleidsplan geeft de v.v. Hoogeveen ze haar visie op de 

toekomst van de jeugdafdeling weer, uiteraard in relatie tot de gehele vereniging.  
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VViissiiee    
 

Jeugdleden zijn de toekomstige spelers van het eerste elftal, de lagere senioren en zijn vaak de 

toekomstige supporters en vrijwilligers. Het is dan ook cruciaal om een florerende jeugdafdeling 

te hebben om als vereniging toekomstwaarde te hebben. De v.v. Hoogeveen realiseert dit zich 

terdege en wil inzetten op niet alleen een kwalitatief goed presterende jeugd, maar ook een 

grote en gezellige jeugdafdeling waar het voetbal puur als hobby wordt beleefd. Daartoe richt de 

v.v. Hoogeveen zich op de speerpunten Plezier, Ontwikkeling, Representatie en Prestatie.  

Concreet uit zich dit erin dat de v.v. Hoogeveen streeft naar: 

  

“een gezonde jeugdafdeling met een prettige uitstraling waarin jeugdleden zich veilig en geborgen 

voelen en voldoende mogelijkheden krijgen om plezier te maken, zich te ontwikkelen, op een hoog 

niveau te spelen en te kunnen doorstromen naar seniorenteams welke passen hij hun niveau, 

waaronder zowel selectie- als recreatieteams” 

 

Hiertoe heeft de v.v. Hoogeveen de volgende concrete doelstellingen opgesteld die ze hieronder 

in een viertal hoofdaandachtspunten heeft ondergebracht. Het betreft de aandachtspunten 

‘Leden’ (o.a. ledenwerving en behoud), ‘Organisatie/Communicatie’ (intern en extern), 

‘Financiën’ en ‘Profilering’ (imago en uitstraling) en Opleiding. 

 

De aandachtspunten komen voort uit de situatieanalyse die door de beleidsplancommissie is 

uitgevoerd en is vooral gericht op de zwakten die voortkomen uit de interne analyse. Deze 

zwakten dienen te worden omgebogen naar sterkten. Zoals reeds in het voorwoord is 

aangegeven wordt het jaarplan verder uitgewerkt.   

 

Uiteindelijk is het doel dat v.v. Hoogeveen uiterlijk in 2018 een audit van de KNVB ondergaat om 

haar jeugdopleiding door te lichten middels het ‘Kwaliteits- en Performance Programma’. Hierbij 

is de ambitie dat dit leidt tot een certificering van het niveau ‘Lokaal’. Bij een latere vervolg 

certificering zou de uiteindelijke ambitie gerealiseerd moeten worden, namelijk een erkenning 

als ‘Regionale’ jeugdopleiding. Dit is het niveau dat v.v. Hoogeveen na streeft, een opleiding van 

kwaliteit, waarbij de 4 speerpunten samen gaan, er opgeleid wordt voor het 1e elftal op niveau 

en waardoor de gewenste aantrekkingskracht ontstaat. 
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11  LLeeddeenn    
 

Aan het begin van het seizoen 2012-2013 heeft de jeugdafdeling de speerpunten Plezier, 

Ontwikkeling en Representatie naar voren gebracht. Op de kortere termijn is het doel om op een 

goede manier meer jeugdleden te werven om massa te kweken zodat ook Prestatie geleidelijk 

als speerpunt meer naar voren kan komen. Deze massa is nodig om te kunnen doorselecteren 

zodat iedereen op zijn eigen niveau kan spelen. Daartoe heeft de v.v. Hoogeveen voor het 

aandachtspunt “Leden” doelen gesteld ten aanzien van 1) het aantal jeugdleden, 2) het niveau 

waarop jeugdelftallen nu en in de toekomst spelen, 3) de kwaliteit van de begeleiding en 4) het 

vergroten van de binding van haar jeugdleden. 

 

Doelstelling 1.1: 

De v.v. Hoogeveen streeft naar uitbreiding van het aantal jeugdleden door zowel werving als 

behoud van bestaande jeugdleden. In tabel 1 zijn de minimale aantallen teams en leden per 

leeftijdscategorie die de v.v. Hoogeveen wil behalen in de aangegeven seizoenen ten opzichte 

van de huidige aantallen weergegeven.   

 

Sectie 2012-2013* 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Leden Teams Leden Teams Leden Teams Leden Teams Leden Teams 

F 32 / 45 5 / 6 50-60 6 tot 7 50-60 6 tot 7 50-60 6 tot 7 60-65 7 tot 8 

E 49 / 56 6 / 7 50-60 6 tot 7 50-60 6 tot 7 50-60 6 tot 7 60-65 7 tot 8 

D 29 / 39 2 / 2 50 4 50 4 50 4  50 4 

C 29 / 29 2 /2 35 2  45 3  45 3 50 3 

B 16 / 16 1/1 30 2 45 3 45 3 50 3 

A 20 / 17 1/1 15 1 15 1 30 2 30 2 

Dames   20 1 20 1 40 2 40 2 

TOT. 175/202 17 /19 250-270 22-24 275-295 24-26 310-330 26-28 340-350 28-30 

 

* Aantal werkelijke leden op respectievelijk peildatum 1 juli 2012 en 1 januari 2013 in het seizoen (2012-2013). 

 

Tabel 1: Gewenste minimale aantallen leden en teams per categorie, onderverdeeld in 

seizoenen.  

 

Kaboutervoetbal en de voetbalschool worden als nadrukkelijk waardevol gezien om de aanwas 

van jonge jeugdleden te stimuleren. Deze twee categorieën verdienen dan ook de nodige 

aandacht van het jeugdbestuur.  
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Een stijging van 175 leden (100 %) ten opzichte van het aantal  jeugdleden op 1 juli 2012, zal 

leiden tot het behalen van de doelstelling 1.1 in het seizoen 2016-2017. Kortom: zeer ambitieus 

waarbij alles in het werk dient te worden gesteld om de doelstelling te behalen.  

 

Doelstelling 1.2: 

De v.v. Hoogeveen organiseert elk jaar minimaal twee activiteiten voor haar jeugdleden die niet 

met voetbal te maken hebben. 

 

Doelstelling 1.3: 

Het is wenselijk dat er vanaf 2016 permanent 4 kleine doeltjes geplaatst worden op het 
jeugdveld en dat er een voetvolleyveld komt zodat spelers buiten de trainingen om daar zoveel 
mogelijk kunnen voetballen. 
 

Toelichting: Ofschoon het actief werven van nieuwe leden een prima mogelijkheid is om de 

voldoende jeugdleden te hebben (als via open dagen, publiciteit en deelname aan buitenschoolse 

opvang), richt de v.v. Hoogeveen zich meer op het bieden van kwaliteit. Juist door jeugdleden 

een goede begeleiding te bieden dient de v.v. Hoogeveen zich te onderscheiden van andere 

verenigingen en jeugd ook vast te houden.  
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22  OOrrggaanniissaattiiee//CCoommmmuunniiccaattiiee    
 

Met organisatie/communicatie gaat het om drie verschillende maar sterk samenhangende 

zaken. Ten eerste gaat het bij organisatie en communicatie om de interne organisatie van de 

Jeugdafdeling. De verdeling in taken en verantwoordelijkheden dient helder te zijn voor alle 

betrokkenen. Ten tweede gaat het met organisatie en communicatie om de inbedding van de 

Jeugdafdeling in de gehele voetbalvereniging. Het is van groot belang dat de Jeugdafdeling goede 

en heldere contacten heeft met o.a. het Hoofdbestuur en de verschillende relevante commissies 

die binnen de vereniging actief zijn. Ten derde gaat het met organisatie en communicatie om de 

contacten tussen vereniging en leden. Het helder en tijdig inlichten van jeugdleden en 

ouders/begeleiders valt hieronder, evenals de mogelijkheden voor deze jeugdleden en 

ouders/begeleiders om de juiste informatie en contacten binnen de vereniging snel en 

eenvoudig te vinden.  

 

  
Hoofdbestuur 

  

  
↑ 

  

   
Jeugdafdeling 

 Overige 
commissies ← Jeugdbestuur → Techn. Jeugd Com. 

     Sponsoring 
 

Jeugdvoorzitter Jeugdcoördinator 

PR/Communicatie 
 

Jeugdcoördinator Technisch Coörd. A1-D1 

Hoogeveen Actief 
 

Wedstrijdcoörd. Technisch Coörd. E-F 

Kantine 
 

Secretaris 
 

Sectie coördinator A-B 

  
Materiaal 

 
Sectie coördinator C 

  
PR/Communicatie Sectie coördinator D 

  
Algemene Zaken Sectie coördinator E 

  
Activiteiten 

 
Sectie coördinator F 

 

 

Doelstelling 2.1: 

Het jeugdbestuur krijgt directe horizontale communicatielijnen met de sponsorcommissie,  de 

pr-afdeling en Hoogeveen Actief. Hiertoe is het gewenst dat leden van het jeugdbestuur zitting 

nemen in deze commissies en/of dat er één jeugdbestuurslid die verantwoordelijk is voor de 

communicatie met deze commissies. 

 

Toelichting: de kern is het voorkomen dat kernbesluiten die ook de jeugd aangaan steeds via 

veel schakels moeten worden besproken en/of uitgevoerd (via jeugdbestuur naar hoofdbestuur 

en dan terug naar de commissies). 
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Doelstelling 2.2:  

Het Jeugdbestuur stelt uiterlijk voor het einde van een seizoen voor het komende seizoen een 

Jaarplan op dat via internet beschikbaar is, te starten in 2014-2015. Alle jeugdleden en hun 

ouders/begeleiders worden vanaf het seizoen 2014-2015 aan het begin van het nieuwe seizoen  

persoonlijk uitgenodigd per team om dit Jaarplan te ontvangen en bespreken. Hierbij zijn in elk 

geval de sectiecoördinator, de trainer/coach en leider van het betreffende team aanwezig. Indien 

jeugdleden en/of hun ouders/begeleiders niet aanwezig kunnen zijn wordt het Jaarplan 

toegestuurd als hardcopy. Het Jaarplan bevat in elk geval een overzicht van: 

- Alle functies en communicatielijnen binnen de jeugdafdeling, welke rol daarbij hoort en 

wie deze rol vervult 

- Tenuevoorschriften 

- De kernactiviteiten van het komende seizoen 

- De geldende gedragsregels voor ouders en spelers 

- Centrale telefoonnummers en antwoorden op veel gestelde vragen 

 

Doelstelling 2.3: 

Nieuwe jeugdleden en hun ouders ontvangen vanaf binnen twee weken na aanmelding een 

informatiepakket met daarin het Jaarplan zoals verwoord onder doelstelling 2.2. Tevens worden 

zij binnen een week gevraagd voor een gesprek met de sectiecoördinator, trainer/coach en 

begeleider van het team waarin de jeugdleden gaan spelen. De sectiecoördinator is, in overleg 

met de jeugdcoördinator, verantwoordelijk voor het verstrekken van de genoemde informatie 

en het maken van een afspraak. De trainer/coach en begeleider van elk individueel team kan zelf 

aanvullende informatie verstrekken aangaande zaken direct rakend aan het team. 

 

Doelstelling 2.4: 

Met ingang van het seizoen 2014-2015 worden ouders/begeleiders van jeugdleden actief 

benaderd om hun meningen over de gang van zaken binnen de jeugdafdelingen en om suggesties 

te geven. In het Jaarplan wordt aangegeven op welke wijze ouders gedurende het seizoen 

hiertoe worden benaderd.  

 

Doelstelling 2.5: 

Elke sectiecoördinator moet met ingang van het seizoen 2014-2015 directe toegang hebben tot 

Sportlink en is daarbij verantwoordelijk voor het controleren van het ledenbestand in zijn/haar 

sectie en eventuele wijzigingen te communiceren naar de ledenadministratie.  
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Doelstelling 2.6: 

Bij de ingang van de kantine komt op het informatiebord alle relevante informatie voor leden, 

ouders en bezoekers. Het Jeugdbestuur ziet er op toe dat hierop de juiste informatie staat. 

 

Doelstelling 2.7: 

Per seizoen wordt 3 keer een leiders avond georganiseerd, te weten voor aanvang van het 

seizoen, van de zaalcompetitie en voor aanvang van de voorjaarscompetitie. Behalve dat er 

vanuit het jeugdbestuur informatie verschaft kan worden richting de leiders, is dit ook een 

geschikt moment om feedback te vragen.  

 

Doelstelling 2.8: 

Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle (jeugd)leden. Dit kan eventueel samen 

met het hoofdbestuur. 
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33  FFiinnaanncciiëënn    
 

De jeugdafdeling streeft naar meer grip op haar financiële huishouding. Deze verloopt nu nog via 

het hoofdbestuur, wat enerzijds leidt tot extra bureaucratie door de vele schakels waarover 

communicatie verloopt en anderzijds leidt tot een beperkte grip op het te besteden budget. Om 

meer grip op de financiële huishouding te krijgen heeft de jeugdafdeling de volgende 

doelstellingen geformuleerd: 

 

Doelstelling 3.1: 

De jeugdafdeling krijgt vanaf het seizoen 2014-2015 een eigen budget in beheer en voert haar 

eigen financiële administratie. Haar budget is gebaseerd op afspraken met het hoofdbestuur en 

op basis van sponsorgelden voor kleding die, in overleg met de sponsorcommissie, zijn 

geoormerkt voor de jeugdafdeling.  

 

Het budget voor het seizoen 2014-2015 is inmiddels vastgesteld op 40.000 euro, over te maken 

in 10 termijnen van 4.000 euro met ingang 1 juli 2014. Dit bedrag is exclusief aanschaf van 

spelmaterialen aan het begin van het seizoen, KNVB gelden en gebruik sportpark.  

 

Doelstelling 3.2: 

Vanaf het seizoen 2014-2015 wordt in een lopend seizoen (oktober) door het Jeugdbestuur een 

begroting opgesteld met het oog op de in het nieuwe seizoen benodigde gelden. 
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44  PPrrooffiilleerriinngg    
 

De v.v. Hoogeveen wil zich profileren als een open en toegankelijke voetbalvereniging waar 

gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Tevens streeft zij naar een constructieve rol in de 

Hoogeveense samenleving waarbij zij wordt herkend als een vereniging waar iedereen welkom 

is en er actief wordt gestreefd naar het ondersteunen van sportieve en andere goede doelen voor 

jeugd en senioren. Vooralsnog is het imago van de v.v. Hoogeveen niet conform deze gewenste 

profilering. Vaak wordt de v.v. Hoogeveen geduid als een volkse voetbalclub met een wat ruwe 

en harde cultuur en een ledenbestand dat enigszins in zichzelf is gekeerd. De v.v. Hoogeveen is 

zich hiervan bewust,  maar stelt ook dat zij nadrukkelijk meer rijker is dan wat met dit imago 

wordt geassocieerd.  

 

In de laatste jaren heeft de v.v. Hoogeveen al meermalen laten zien dat zij nadrukkelijk een 

positieve rol in de Hoogeveense samenleving speelt. De v.v. Hoogeveen is de laatste jaren 

herhaaldelijk positief in het nieuws is gekomen vanwege o.a. de grote bijdrage van vrijwilligers 

aan de nieuwbouw van de accommodatie, positieve sportieve prestaties, het opzetten van 

kaboutervoetbal en een voetbalschool, het steunen van een aantal belangrijke regionale goede 

doelen en verschillende eigen evenementen als toernooien, Jan Weggemans Trimloop, de open 

dag, voetbalmiddagen, etcetera. Tevens hebben er gelukkig bijzonder weinig incidenten 

plaatsgevonden en zijn leden die zich in enige mate hebben misdragen de laatste jaren direct en 

adequaat hierop aangesproken en/of bestraft.  

 

De v.v. Hoogeveen wil deze lijn doortrekken, waarin soms onvermijdelijke incidenten in de kiem 

smoort, positief gedrag stimuleert en positieve evenementen opzet en organiseert. Zij gelooft dat 

een voetbalvereniging een plaats moet zijn waar leden zich thuis voelen, veilig voelen en in 

goede sfeer van het voetbal kunnen genieten en ook na het voetbal er ruimte is voor plezier en 

gezelligheid. Voorts wil zij dit ook uitdragen in de Hoogeveense samenleving. Daartoe heeft zij 

de volgende doelen geformuleerd. 

 

Doelstelling 4.1: 

In 2015 wordt er in samenwerking met de KNVB de korte cursus ‘Coachen op Gedrag’ 

georganiseerd voor het kader, de spelers en hun ouders. De jeugdafdeling stelt hierbij in 

samenwerking met het Hoofdbestuur gericht op de gehele vereniging een gedragscode op voor 

de leden van de vereniging en bezoekers van haar complex of wedstrijden. Ook wordt er een 

handhavingsplan opgesteld waarmee op consequente wijze de gedragscode kan worden 

gehandhaafd. 
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Doelstelling 4.3: 

Alle leiders en trainers/coaches van de jeugdafdeling dragen vanaf het seizoen 2014-2015 

tenues van de v.v. Hoogeveen als zij in functie zijn die voldoen aan de tenuevoorschriften van de 

vereniging en die van voldoende kwaliteit zijn. 

 

Doelstelling 4.4: 

Alle teams beschikken vanaf het seizoen 2014-2015 over voldoende materiaal.  

 

Doelstelling 4.5: 

De jeugdafdeling organiseert vanaf het seizoen 2014-2015 in samenwerking met Hoogeveen 

Actief uiteenlopende evenementen waarmee zij zich positief kan onderscheiden in de regio. Via 

de PR - afdeling worden deze evenementen tevens positief uitgedragen in de media. 
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5 Opleiding 
 
De v.v. Hoogeveen wil graag op een praktische wijze de kwaliteit van de jeugdopleiding 
vergroten. De manier waarop de jeugd opgeleid wordt, moet ingebed worden in de vereniging 
zodat er continuïteit ontstaat en de herkenbaarheid voor zowel trainers als spelers groot is.   
 
Doelstelling 5.1: 

De v.v. Hoogeveen wil met haar selectieteams minimaal op de volgende niveaus spelen: 

 

Sectie Niveau 12/13 Niveau 13/14 Gewenst niveau 

F 1e klasse 1e klasse Hoofdklasse in 2015-2016 

E 1e klasse Hoofdklasse Hoofdklasse in 2015-2016 

D 2e klasse 1e Klasse Hoofdklasse in 2015-2016 

C 2e Klasse 1e Klasse Hoofdklasse in 2016-2017 

B 2e Klasse 1e Klasse 4e divisie in 2017-2018 

A Hoofdklasse 1e klasse 4e divisie in 2017-2018 

 

Tabel 2: Gewenste niveau per sectie voor de standaardelftallen.  

 

Toelichting: in intentie is om de selectieteams op een voldoende hoog niveau te krijgen om 

doorstroming naar de eerste en tweede elftallen mogelijk te maken. Uiteindelijk is het einddoel 

dat jaarlijks minimaal 1 speler het niveau heeft om de overstap te maken naar Zondag 1 dat 

minimaal op 1e klasse niveau dient uit te komen. Daartoe is zeker bij de oudere jeugd 

divisieniveau een ideale ambitie, maar wordt Hoofdklasse niveau als minimaal noodzakelijk 

geacht. 

  
 
Leeftijdscategorieën  

Bij de jeugd van v.v. Hoogeveen worden 4 categorieën onderscheiden met daarbij passende 

doelen en daarop afgestemde trainingen en begeleiding: 

- Kabouters / 1e jaars F: Spelenderwijs kennis maken met voetbal en de bal. 

- E/F: Baas worden over de bal (als individu leren de bal te beheersen door goede 

techniek en coördinatie). 

- C/D: Baas worden over het 1v1 duel binnen een wedstrijd 11v11 (als individu weten wat 

er vanuit je positie gevraagd wordt en dit koppelen aan techniek en coördinatie). 

- A/B: Baas worden over de wedstrijd door als team tactisch goed georganiseerd te 

voetballen en dit te koppelen aan duelkracht, techniek en coördinatie). 
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Op deze manier ontstaat er een logische opbouw waar bij een categorie hoger voort geborduurd 
wordt op eerder aangeleerde vaardigheden. Ten allen tijde is er aandacht voor 
winnaarsmentaliteit en saamhorigheid. 
 
Jaarplanning 
Per categorie wordt er een jaarplanning gemaakt, die als volgt opgebouwd is: 

- E/F: de 4 1v1 situaties zoals die in de Meulensteen methode beschreven worden, 

gecombineerd met passen, trappen en balaannames en veel kleine partijspelen. 

- C/D: de 4 teamtaken zoals de KNVB die gedefinieerd heeft op algemeen basisniveau 

gekoppeld aan de Meulensteen methode en kleine positiespelen.  

- A/B: de 4 teamtaken zoals de KNVB die gedefinieerd heeft op gedetailleerd niveau en 

grotere positiespelen samen met de 2 momenten van omschakeling en 

standaardsituaties. 

Per maand staan er 2 thema’s  (1v1 of teamtaak) centraal. Een praktische manier om bij de E/F 
de trainingen te organiseren is zoveel mogelijk geclusterd te trainen op hetzelfde tijdstip op 
hetzelfde veld. Per categorie worden er bij de E / F 5 en bij de A / B en C / D 4 
standaardtrainingen ontwikkeld die als uitgangspunt dienen en periodiek aangeboden worden.   
 
De 4 1v1 situaties uit de Meulensteen methode zijn: Tegenstander voor je, achter je, naast je of 
komend vanaf de zijkant. 
 
De 4 teamtaken die de KNVB onderscheid zijn: Opbouwen en scoren (balbezit), storen en 
doelpunten tegen voorkomen (balbezit tegenstander).  
 
Speelwijze 
v.v. Hoogeveen heeft een positieve spelopvatting, waarbij zoveel mogelijk het spel (leren) maken 
hoort. Dit moet gepaard gaan met een gezonde dosis inzet, wil om te winnen en drang naar 
voren. Er wordt naar gestreefd van achteruit op te bouwen en op een verzorgde wijze middels 
goed positiespel, creativiteit en snelheid kansen te creëren om tot scoren te komen. Hierbij 
kunnen spelers zoveel mogelijk vanuit hun eigen kwaliteiten spelen, op intuïtie zonder dat ze vol 
gepropt worden met opdrachten.  
 
Trainers 
Van trainers wordt verwacht dat ze spelers helpen met hun ontwikkeling door ze zelf te laten 
mee denken en door voornamelijk te trainen op wat spelers realistisch gezien goed zouden 
moeten kunnen (leren) uitvoeren. Afhankelijk van het niveau kunnen de eisen die aan de 
uitvoering gesteld worden dan aangepast worden, zodat spelers uitgedaagd worden, eventueel 
met een competitie element, maar ook dat spelers veel succesmomenten beleven wat het plezier 
en zelfvertrouwen ten goede komt. Behalve voetbalinzicht en trainerscapaciteiten is een goede 
(zoveel mogelijk positieve) benadering van spelers erg belangrijk, waarbij plezier van en 
aandacht voor het kind voorop staan. Zowel om spelers goed te coachen zodat ze zich 
ontwikkelen als voetballer in een veilige omgeving, maar ook qua gedrag en representativiteit. 
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Trainers zouden, behalve dat ze zelf een voetbalachtergrond hebben (zodat ze zelf het goede 
voorbeeld kunnen geven), opgeleid en begeleid moeten worden. De club dient dit te faciliteren. 
Intern wordt er door middel van demonstratietrainingen voetbalkennis gedeeld. Zowel de KNVB 
visie als de Meulensteen methode moeten aangeboden worden. Qua opleiding wordt er door de 
vereniging de mogelijkheid aangeboden om een cursus te volgen. Trainers van de selectieteams 
dienen over TC3 of TC2 te beschikken of beargumenteerbaar dat niveau hebben.  
 

Coördinatoren 
Om de vertaalslag van het opgezette beleid naar het veld goed te maken worden de trainers 
ondersteund door coördinatoren die samen de Technische Jeugd Commissie (TJC) vormen. Deze 
commissie werkt samen met het jeugdbestuur. De TJC wordt geleid door de jeugdcoördinator, 
per sectie is er een coördinator, daarnaast is er een Technich Coördinator A1-D1 en een 
Technich Coördinator Onderbouw. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het bewaken 
van het jeugdplan. Zij kunnen de trainers, ook 1-op-1, ondersteunen bij trainingen, wedstrijden 
en organisatorische zaken. Ook verzorgen de coördinatoren de organisatie van het 
trainersoverleg en demonstratietrainingen. Hierdoor vindt er een borging plaats dat de gegeven 
trainingen en coaching kwalitatief goed zijn en in overeenstemming met het technische beleid en 
de clubcultuur. 
 
Trainersoverleg 
5 x per jaar vindt er een trainersoverleg per sectie / categorie plaats. De 1e bijeenkomst is een 
trainers kick-off waar het komende seizoen door genomen wordt, de speerpunten behandeld 
worden, de trainers zelf op het veld een training ondergaan en het materiaal uitgereikt wordt. 
De resterende trainersoverleg momenten worden gekoppeld aan een demonstratietraining. 
Hierbij staat een thema (1v1 situatie of teamtaak) centraal. Daarnaast is er ook nog 2 x per jaar 
een trainersoverleg van de trainers van de selectieteams A1-D1.  
 
Keepertraining 
Keepers krijgen specifieke keepertraining. In de onderbouw wordt dit verzorgd door KSN. In de 
bovenbouw worden door de vereniging keepertrainers aangesteld. Idealiter wordt in de 
bovenbouw de keepertraining geïntegreerd in de teamtraining. 
 
Warming UP en Coördinatie training 
Per categorie wordt er een aantal verschillende invullingen van de warming up voorgesteld. 
Tijdens deze warming up vormen krijgen spelers al veel balcontacten. Hierin wordt ook 
regelmatig gericht aandacht besteed aan coördinatie training. De invulling van de warming up 
sluit goed aan bij  de doelstelling van de betreffende training.  
 

Extra leermomenten 
Om spelers goed op te leiden is het wenselijk dat spelers vaker voetballen dan 2 of 3 keer per 
week. Ze dienen gestimuleerd te worden zoveel mogelijk te voetballen. Talenten kunnen extra 
leermomenten krijgen door ze vroegtijdig in het seizoen al met een hoger team mee te laten 
trainen. Door in het trainingsrooster hier rekening mee te houden kunnen ze 3 x per week 
trainen. Daarnaast zouden spelers huiswerk mee kunnen krijgen. Bij de C/D/E/F ligt dit op 
technisch vlak, bij de oudere jeugd in de vorm van stabiliteitsoefeningen.  
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Jong Hoogeveen 
Talentvolle A/B spelers worden uitgenodigd om 6 tot 8 keer per jaar een wedstrijd of toernooi 
te spelen met Jong Hoogeveen. Dit team bestaat verder uit talentvolle senioren tot 23 jaar. 
Wedstrijden worden gespeeld tegen 1e elftallen uit de regio of jeugdteams van BVO’s. 
 
4x4 competitie 
Een extra aanvulling voor de E/F is een interne 4x4 competitie die (twee)wekelijks gehouden 
wordt in september / oktober en in april / mei. Er wordt gewerkt met 4 leeftijdscategorieën (6, 
7, 8 en 9 jarigen). Per speeldag worden er 5 wedstrijdjes van 10 minuten gespeeld met steeds 
wisselende samenstellingen van teams. Per speler worden de resultaten bij gehouden, deze 
worden ook op de website gecommuniceerd.   
 
Scouting 
Scouting vindt extern en intern plaats. A1 en B1 mogen eventueel van buitenaf versterkt 
worden, maar met een maximaal aantal van 4 spelers per team, die maximaal 15 kilometer vanaf 
ons sportpark wonen. Intern wordt er gescout om tot goede teamindelingen te komen en 
talenten snel te herkennen. Naast selectiewedstrijden aan het eind van het seizoen vormen de 
4x4 competitie en de standaardtrainingen goede meetmomenten om spelers van verschillende 
teams te kunnen vergelijken. Door spelers ook vroegtijdig met een hoger team mee te laten 
trainen kan gekeken worden of ze voldoende talentvol en gemotiveerd zijn om het seizoen erna 
de stap naar dit team te maken. Een spelervolgsysteem kan inzicht bieden in de ontwikkeling 
van spelers. 
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66  TToott  sslloott    
  

De beleidsplancommissie heeft met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van het 

beleidsplan. De monitoring geschiedt door beleidsplanvergaderingen die door het jeugdbestuur 

worden gepland. Het Jaarplan wordt door het jeugdbestuur uitgewerkt.    

 

Het beleidsplan bevat ambitieuze doelstellingen die alleen kunnen worden gerealiseerd 

wanneer er continue wordt gestuurd op het behalen van deze doelstellingen en het naleven van 

het jaarplan.   

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het Jeugdbestuur.  

 

 

  

 


