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1. Inleiding 
 
 
Dit is het technisch beleidsplan van voetbalvereniging Hoogland. De visie, uitgangspunten en het 
technisch beleid wordt beschreven voor alle teams van de vereniging. Het technisch beleidsplan 
beslaat de periode 2015-2019, een periode van 5 seizoenen. Jaarlijks wordt het beleid tegen het licht 
gehouden en waar nodig aangepast. Eventuele aanpassingen betreffen doelstellingen voor de korte 
termijn, acties en operationele zaken. Visie en hoofddoelstellingen worden alleen bij hoge 
uitzondering tussentijds herzien, omdat effecten van beleid pas na een wat langere periode zichtbaar 
zullen zijn. Koers houden, ook bij initiële tegenvallers, verdient aanbeveling. 
 
Algemeen beleid 
Voetbalvereniging Hoogland wenst een toonaangevende voetbalclub te zijn in de regio Amersfoort 
qua niveau en prestaties van de selectieteams én op het recreatieve vlak. De vereniging heeft een 
typisch Hooglands “dorps” karakter, een clubcultuur die voor de lange termijn behouden dient te 
blijven. Plezier in het spel en een goede sfeer zijn wat alle teams hebben en bindt. De vereniging 
wenst leden voor de rest van hun voetballoopbaan te behouden. Sportpark Langenoord dient een 
moderne accommodatie te zijn, met goede faciliteiten zodat alle teams de voetbalsport het hele jaar 
door in ruime mate kunnen beoefenen. De accommodatie dient ook sfeervol en gezellig te zijn - een 
plek waar spelers, begeleiding, ouders, toeschouwers, scheidsrechters én tegenstanders graag 
komen. Een respectvolle omgang met elkaar en met alle gasten, fair play en een gelijke benadering 
en behandeling van iedereen zijn daarbij vanzelfsprekend.  
 
Het algemene beleid is verwoord in het document “Missie, visie en strategie v.v. Hoogland, periode 
2014-2019, Voor continuïteit en kwaliteit, van november 2014”. Voor een uitgebreidere beschrijving 
van missie, visie en doelstellingen van v.v. Hoogland, wordt naar voornoemde notitie verwezen. 
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2. Technisch beleid algemeen 
 
 
Niveau en presteren door een goede opleiding  
Recreatief en prestatief voetbal zijn de twee pijlers van v.v. Hoogland. Voetbal wordt voor iedereen 
mogelijk gemaakt. Daarbij wil v.v. Hoogland optimale prestaties halen met de selectieteams. Doel is 
om met de senioren selectie op een zo hoog mogelijk niveau te spelen met voor supporters 
herkenbare Hooglandse selectieteams. Herkenbaar Hooglands betekent dat deze teams voor het 
grootste deel bestaan uit “Hooglandse spelers”, spelers die in de eigen jeugdteams hebben gespeeld, 
die de eigen jeugdopleiding hebben genoten. 
 
Dit onderstreept het belang van de jeugdopleiding. Het uitgangspunt van de gehele jeugdopleiding is 
dat iedere jeugdspeler de gelegenheid heeft om zich te ontwikkelen in aansluiting op zijn/haar 
niveau en beleving. Eindresultaat is jaarlijks een kwantitatieve doorstroming van jeugdspelers naar 
de senioren teams in de breedte (behoud van leden) en een kwalitatieve doorstroming van 
jeugdspelers naar de senioren selectieteams in het bijzonder. 
 
Doelgroepen 
In dit Technisch Beleidsplan wordt onderscheid gemaakt in technisch beleid senioren en technisch 
beleid jeugd. Binnen beide categorieën wordt vervolgens onderscheid gemaakt in selectieteams en 
recreatieve teams. Op deze doelgroepen zijn verschillende doelstellingen en uitgangspunten van 
toepassing. In de volgende hoofdstukken wordt dit nader toegelicht en uitgewerkt.  
 
De volgende teams worden als selectieteam aangemerkt: 

• Senioren 
o heren 1, 2 en 3 
o vrouwen 1 en 2 

• Jeugd1 
o jongens A1, A2, B1 t/m B3, C1 en C2, O14, D1 en D2, O12, E1 t/m 4 en F1 t/m 4 
o meiden A1, B1, C1, D1 en E1 

 
 

  

                                                 
1 In het voorjaar van 2016 wordt opnieuw bezien welke jeugdteams voor het seizoen 2016-2017 e.v. als selectieteam worden aangemerkt.  
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3. Visie en doelstellingen senioren 
 
 
Visie senioren 
Voetbalvereniging Hoogland heeft een seniorentak die bestaat uit herenteams en vrouwenteams, 
selectieteams en recreatieve teams. Teams zijn herkenbaar Hooglands. Het 1e elftal is het boegbeeld 
en uithangbord van de vereniging. Het team heeft een voorbeeldfunctie, in mentaliteit, sportiviteit 
en spelopvatting. De selectieteams spelen aanvallend voetbal, dat voor leden en supporters 
herkenbaar is en aantrekkelijk is om naar te kijken.  
 
De selectieteams spelen zo hoog mogelijk, gegeven de randvoorwaarde dat de teams grotendeels 
bestaan uit “Hooglandse spelers”, spelers die in de eigen jeugdteams hebben gespeeld, die de eigen 
jeugdopleiding hebben genoten. Hoe hoger het 1e elftal gaat spelen hoe lastiger het wordt om vanuit 
de jeugd de stap naar het 1e elftal te maken. Om de doorstroming vanuit de jeugd mogelijk te 
maken/houden is een niveauverhoging van de jeugdopleiding van belang (zie volgend hoofdstuk). 
Ook het 2e elftal en het beloftenteam zijn daarbij van belang. Het 2e elftal fungeert als verlengde van 
de jeugdopleiding, de laatste stap om te leren wat bij senioren voetbal wordt gevraagd. Ook het 
beloftenteam wordt gebruikt om de overgang van jeugd naar senioren te verkleinen. In dit team 
leren talentvolle jeugdspelers (A/B) wat seniorenvoetbal inhoudt en maken zij kennis met de 
speelwijze van de seniorenselectieteams. Waar de doorstroming van eigen jeugd te beperkt en 
kwalitatief onvoldoende is, kunnen – beperkt – spelers van buiten de club in de selectie worden 
opgenomen. Hiertoe worden dan talentvolle jongens gescout in de regio Amersfoort.  
 
In de recreatieve teams voetbalt een ieder op zijn/haar niveau. De trainingen en teamindeling sluiten 
hierop aan. Plezier, gezelligheid en presteren naar eigen vermogen gaan hand in hand. Clubbinding is 
van belang. Deze grote groep spelers vormen een pool van vrijwilligers voor allerhande taken, 
waaronder het trainen/begeleiden van jeugdspelers. 
 
Doelstellingen senioren 
De doelstellingen voor de senioren selectieteams zijn qua niveau dat in 2019: 

• het 1e elftal in de Hoofdklasse speelt  
• het 2e elftal een stabiele reserve Hoofdklasser is 
• het 3e elftal minimaal reserve 2e klasse speelt 
• vrouwen 1 een stabiele 1e klasser is 
• vrouwen 2 een stabiele 3e klasser is 

 
Er wordt herkenbaar attractief voetbal gespeeld, dat zich kenmerkt door “aanvallend”, “passie”, 
“strijd”, “creativiteit”, “initiatief”, “willen winnen”. Tegenstanders worden gerespecteerd en 
selectiespelers vertegenwoordigen v.v. Hoogland op een goede, waardige manier. 
 
Randvoorwaarde voor het samenstellen van de senioren selectieteams is dat de teams grotendeels 
bestaan uit “Hooglandse spelers” die hun opleiding hebben genoten in de eigen jeugd. Deze kern 
wordt aangevuld met jonge, talentvolle spelers uit de regio. 
  
De doelstellingen voor de recreatieve seniorenteams: 

• ieder elftal speelt op het niveau dat voor het betreffende team van toepassing is; 
• teams worden zoveel mogelijk samengesteld in lijn met de wensen van de leden; 
• teams worden zodanig gefaciliteerd (training, materiaal, e.d.) dat zij op een plezierige manier 

en zonder problemen een seizoen kunnen “draaien” en dat spelers voor de vereniging 
behouden blijven. 
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4. Visie en doelstellingen jeugd 
 
 
Visie jeugdopleiding 
Voetbalvereniging Hoogland heeft een grote jeugdafdeling, jongens en meiden, selectieteams en 
recreatieve teams. De jeugdafdeling biedt iedere speler de mogelijkheid om op het voor hem/haar 
geschikte niveau de voetbalsport uit te oefenen. 
 
In de jeugdopleiding staat de voetbalontwikkeling van de individuele speler centraal. Door de jaren 
heen worden immers spelers opgeleid, geen teams. Het zijn individuele spelers die de stap naar de 
seniorenselectie kunnen maken. Dat betekent dat teamprestaties aanvankelijk ondergeschikt zijn aan 
de voetbalontwikkeling van de individuen in dat team. De ontwikkeling van het individu zal vanzelf 
leiden tot een beter teamresultaat, alleen niet noodzakelijkerwijs op (zeer) korte termijn. Iedere 
wedstrijd wordt uiteraard wél voor de winst gespeeld. 
 
Jeugdspelers worden opgeleid tot voetballers met uitstekende technische en tactische vaardigheden 
en een goede wedstrijdmentaliteit. De jeugdopleiding kent een doorlopende leerlijn die beschrijft 
hoe de ontwikkeling van spelers gefaseerd – per leeftijdscategorie – verloopt en wat grofweg in 
welke fase dient te worden aangeleerd. Trainers zijn in staat om deze lijn te volgen en per speler 
daarbij maatwerk te leveren.  
 
Een goede balbehandeling is de basis. Het technisch handelen staat bij de jongste jeugd centraal en 
technische capaciteiten vormen een belangrijk selectiecriterium. Op iets oudere leeftijd worden 
simpele tactische vaardigheden toegevoegd (eerst inzicht, later ook communicatie). Uiteindelijk 
moeten technische en tactische vaardigheden dusdanig worden ontwikkeld, dat spelers in staat zijn 
onder grote weerstand steeds voetballende oplossingen te vinden. Onderdeel van de 
voetbalontwikkeling van de individuele speler is ook het spelen en het presteren als team. Het 
functioneren in een team en de eigen capaciteiten inzetten ten behoeve van het team zijn belangrijk 
leer- en ontwikkelpunten voor individuele spelers. Deze aspecten komen met name bij de oudere 
jeugd aan de orde (B/A), wat betekent dat in deze leeftijdscategorieën het presteren van het team 
steeds meer centraal komt te staan. 
 
Ontwikkeling vindt plaats in trainingen, (oefen)wedstrijden en (individuele) begeleiding daaromheen. 
Trainingen zijn bij alle jeugdteams gericht op leren. Kwalitatief goede trainers creëren samen met de 
begeleiding en het kader een positief leerklimaat waarin de mogelijkheden voor spelers om zich te 
ontwikkelen optimaal zijn: een positieve benadering, duidelijke structuur, hoge verwachtingen, 
voldoende weerstand en het continu bieden van uitdaging. Spelers hebben plezier en er is een goede 
(team)sfeer. Randvoorwaarden zoals heldere communicatie, duidelijke afspraken, goede faciliteiten 
en (medische) begeleiding zijn op orde, zodat trainers en spelers zich vol op het leerproces kunnen 
richten.  
 
Doelstellingen jeugd 
De algemene doelstellingen jeugd zijn: 

• iedere jeugdspeler ontwikkelt zich maximaal in het voetbalspel gegeven de eigen aanleg en 
mogelijkheden; 

• iedere jeugdspeler heeft plezier in het voetbalspel, komt graag bij voetbalvereniging 
Hoogland en blijft behouden voor de club. 

 
De meer specifieke doelstellingen voor de jeugd selectieteams: 

• jaarlijks stromen meerdere A-junioren naar de seniorenselectie (eindresultaat 
jeugdopleiding); 
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• een algehele verhoging van het niveau van de selectieteams*, wat betekent dat in 2019: 
o de A1 in de top van de vierde divisie speelt; 
o de B1 in de middenmoot van de vierde divisie speelt 
o de A2 en B2 in de 1e klasse spelen; 
o de C1 en de D1 in de top van de hoofdklasse spelen  
o de MA1 en MB1 in de hoofklasse spelen 
o de MC1 in de eerste klasse speelt 
o de MD1 bij voorkeur uitkomt in een jongenscompetitie (3e of 4e klasse, afhankelijk van 

het niveau) 

• aan het eind van het opleidingstraject: 
o hebben jeugdselectiespelers een goede balbehandeling en balcontrole; 
o kennen zij de verschillende voetbalhandelingen met en zonder bal en beheersen zij 

deze handelingen (“techniek”); 
o hebben zij leren denken in de structuur van voetbal met teamfuncties en teamtaken; 
o kennen zij de algemene uitgangspunten per teamfunctie; 
o kennen zij de basistaken per positie; 
o zijn zij in staat om die taken, gegeven de speelwijze, binnen de teamorganisatie uit te 

voeren en begrijpen zij waarom (inzicht en communicatie, “tactiek”); 
o zijn zij fysiek in staat om handelingen gedurende een gehele wedstrijd vaak, goed uit 

te voeren (“voetbalconditie”)  
o zijn zij in staat om hun capaciteiten in te zetten ten behoeve van het team 

(ontwikkeling tot teamspeler); 
o kennen zij de spelregels en zijn zij in staat binnen de regels te handelen; 
o hebben zij leren spelen met een goede wedstrijdinstelling, een winnaarsmentaliteit 

en onverzettelijkheid; 
o begrijpen zij het belang van fair play en respect en handelen zij daarnaar.  

 
Randvoorwaarde voor het samenstellen van de jeugd selectieteams is dat de teams voor minimaal 
90% bestaan uit “Hooglandse spelers”, d.w.z. spelers die uit een eigen jeugdteam komen.  
 
* NB. Deze doelstelling is in aanleg ondergeschikt aan de doelstelling van de individuele ontwikkeling 
van spelers. Het zo hoog mogelijk spelen is geen doel op zich. Niveauverhoging is gewenst voor betere 
aansluiting met de seniorenselectie en voor het versnellen van de individuele ontwikkeling door het 
hebben van meer weerstand en uitdaging. In de volgende hoofdstukken wordt dit nader toegelicht.  
 
De doelstellingen voor de recreatieve jeugdteams: 

• ieder elftal speelt op het niveau dat voor het betreffende team geschikt is; 
• teams worden zoveel mogelijk samengesteld in lijn met de wensen van de leden, ouders, 

trainers en leiders; 
• teams worden zodanig gefaciliteerd (training, materiaal, e.d.) dat zij op een plezierige manier 

en zonder problemen een seizoen kunnen “draaien” en dat spelers voor de vereniging 
behouden blijven. 
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5. Leerlijn jeugd 
 
 
Doorlopende leerlijn 
Voetbalvereniging Hoogland heeft een eigen visie, namelijk dat voetbal wordt geleerd door te 
voetballen. Dat betekent: veel partijvormen en vormen waarin spelers moeten handelen in 
(vereenvoudigde) wedstrijdsituaties, onder weerstand. Dit wordt aangevuld met en waar nodig 
vervangen door meer specialistische trainingsvormen, zoals keeperstraining, technische training 
(zoals van de Wiel Coerver methode) en loopscholing. De invulling wordt gestuurd door wat nodig is 
voor de ontwikkeling van de individuele speler. Binnen de groep wordt gedifferentieerd getraind, 
aangepast aan het eigen niveau van spelers en individuele verbeterpunten. Ondertraining van spelers 
die het verst zijn in hun ontwikkeling zijn, wordt daarbij voorkomen. 
 
De doorlopende leerlijn wordt vormgegeven vanuit de volgende doelstelling per leeftijdscategorie2: 

• Mini-pupillen: leren beheersen van de bal 
• F-pupillen: doelgericht leren handelen met de bal 
• E-pupillen: leren samen doelgericht te spelen 
• D-pupillen: leren spelen vanuit een basistaak 
• C-junioren: afstemmen basistaken binnen het team 
• B-junioren: spelen als een team 
• A-junioren: presteren als team in de competitie 
• Senioren: presteren als team in de competitie 

 
Belangrijk is deze doorlopende lijn wordt gevolgd en in de goede volgorde. Bijvoorbeeld: er moet niet 
worden geprobeerd F-pupillen als team te laten spelen of spelers allerlei (basis)taken te laten 
uitvoeren. Dribbelen, passeren, schieten, e.d. moet op die leeftijd worden gestimuleerd. 
 
Pupillen: techniek is de basis 
Bij de pupillen (F, E, D) kiest voetbalvereniging Hoogland voor het ontwikkelen van balgevoel en het 
opbouwen van uitstekende technische vaardigheden. Wanneer spelers technisch onvoldoende 
geschoold zijn, kunnen ze niet onder hoge weerstand (blijven) voetballen. Dan wordt alsnog 
snel/vaak de lange bal gespeeld. Spelers moeten onder hoge druk om de bal durven vragen, de bal 
aannemen en de vrije man vinden. Dit kan alleen wanneer ze ook in staat zijn om een man te 
passeren, de bal af te kappen en bij een man weg te draaien. Daarom ligt in de jongere jeugd het 
accent daarbij op het aanleren van de diverse handelingen (met en zonder bal: passen, aannemen, 
vrijlopen, aanbieden, e.d.) en de kwaliteit van dit handelen. Tactische opdrachten zijn in de F- en E-
pupillen nog niet aan de orde. Creativiteit en initiatief worden juist gestimuleerd. Dribbelen en 
passeren zijn belangrijke handelingen die niet moeten worden afgeremd.  
 
Jeugdspelers leren de vaardigheden in eerste instantie zonder weerstand aan. Dit gebeurt door 
verschillende kap- en passeerbeweging, dribbelen, passen en schieten eindeloos te herhalen. Spelers 
leren deze vaardigheden vervolgens toepassen in kleine partijspelen (1-1, 2-2, 3-3, 4-4), waar ze te 
maken krijgen met wedstrijdechte weerstand. De basisvorm 4-4 als kleinste vorm van een 
wedstrijdsituatie (er is diepte en breedte in het spel) wordt in allerlei varianten veelvuldig getraind. 
 
Simpele tactische vaardigheden 
Vanaf de D-pupillen wordt begonnen met het ontwikkelen van tactische vaardigheden. Dit wordt 
gedaan middels het trainen in overtal- en ondertalsituaties met kleine aantallen (2-1, 3-2, 4-3, 3-4,                                                  
2 In het boek “Het coachen van voetballen – het jeugdvoetballeerproces” van Bert van Lingen, dat door de KNVB wordt 
gehanteerd in de TC III Jeugd opleiding, staat deze doorlopende leerlijn uitgebreid beschreven. 
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etc.). Vanuit de basisvorm partij 4-4 wordt de stap gemaakt naar een 5:4 overtalsituatie, waarin 
zowel het opbouwen als het druk zetten kan worden getraind.  
 
Junioren: verder ontwikkelen van technische en met name tactische vaardigheden  
Bij de oudere jeugd verschuift het accent meer naar inzicht en communicatie. Er wordt bij de 
junioren zoveel mogelijk onder wedstrijdechte weerstand getraind. Technische vaardigheden 
moeten zodanig ontwikkeld zijn, dat deze niet meer zonder weerstand hoeven te worden getraind. 
Vanaf de junioren wordt volledig volgens de KNVB-visie getraind. Tijdens elke training staat een 
doelstelling centraal, die gericht is op 1 hoofdmoment van het voetballen. De coaching en 
oefenvormen worden op deze doelstelling afgestemd. De trainingsopbouw in drie fases - 
oriëntatiefase, oefen-/leerfase en toepassingsfase – wordt regelmatig toegepast. In de praktijk 
betekent dit dat er veel positie- en partijspelen worden gespeeld, waarin duidelijk een relatie is met 
de speelwijze van het team en de positie waarop de spelers in de wedstrijd staan. Techniekvormen 
en pass/trap-vormen worden met name als (verlengde) warming-up gebruikt. ‘Gewoon partijtje’ of 
‘gewoon positiespel’ zonder doelstelling of bedoeling komt slechts een paar keer per seizoen voor. 
Geïsoleerde trainingsvormen worden alleen nog toegepast indien de capaciteiten van de spelers 
erom vragen. Vanaf de B-junioren wordt begonnen met voetbalconditietraining (VCT). 
 
Uitgangspunten training  
Trainingen binnen de visie van v.v. Hoogland voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

1. Voetbaleigen bedoelingen 
2. Veel herhalingen 
3. Rekening houden met de groep 
4. Juiste coaching 

 
Belangrijk daarbij is a) dat er wordt gespeeld, b) dat er wordt geleerd en c) dat spelers er plezier in 
hebben. 
 
Speelwijze 
Op basis van de keuze voor technische vaardigheden als basis, wordt gekozen voor een speelwijze 
die uitgaat van balbezit, van eigen kracht: 
Jeugdselectieteams van voetbalvereniging Hoogland spelen verzorgd voetbal, in balbezit uitgaand 
van een opbouw van achteruit, combinatiespel via het middenveld, veel beweging en initiatief, 
creativiteit en aanvalsspel over de vleugels. Bij balbezit tegenstander is de intentie om de bal zo 
snel mogelijk terug te veroveren.  
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6. Technisch beleid 
 
 
Senioren 
In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen voor de seniorenselectieteams beschreven. Om deze te behalen 
wordt het volgende beleid gehanteerd: 

• de selectieteams bestaan zoveel mogelijk uit spelers die de eigen jeugdopleiding hebben 
doorlopen; 

• aanvulling wordt gezocht met talentvolle spelers uit de regio; 
• het 2e elftal is een opleidingsteam waarin talentvolle jeugdspelers zich op een hoog niveau 

kunnen ontwikkelen tot 1e elftal spelers. Hiervoor krijgen ze 3 jaar de tijd. Enkele oudere 
jongens (richtlijn 4) spelen in dit team, om het proces te begeleiden; 

• het beloftenteam van onder de 23 bestaat uit talentvolle senioren (60%) en talentvolle 
jeugdspelers (40%). Met dit team wordt de verbinding tussen jeugd en senioren verstrekt. 
Het belofte team speelt minimaal 6 wedstrijden per seizoen en traint periodiek (1x per 
maand). Deze trainingen worden gezamenlijk verzorgd door de hoofdtrainer senioren en de 
A1 trainer; 

• het 3e elftal is een mix tussen oudere jongens die een stapje terug doen, maar toch op niveau 
willen blijven voetballen, en talentvolle jongens die het 2e net niet redden. Ook hier krijgen 
jonge jongens 3 jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen. Is de ontwikkeling er niet, komen 
zij na 3 jaar niet meer in aanmerking voor een selectieteam; 

• binnen het selectievoetbal senioren is de lijn H1, H2, A1 en H3. Dit betekent dat het 2e elftal 
wordt aangevuld met A1-spelers als dat qua personele bezetting nodig is. Dit is om talent uit 
de A1 sneller aan het niveau van senioren voetbal te laten wennen en om de binding tussen 
jeugd en senioren te vergroten; 

• selectiespelers senioren trainen minimaal 2x in de week op de club. Is dit voor iemand niet 
haalbaar, komt hij/zij niet in aanmerking voor een plek in een selectieteam;  

• er kan een uitzondering worden gemaakt voor spelers die in een stad op grote afstand 
studeren of bij beperkingen i.v.m. werk. De eis is dan minimaal 1 x keer trainen op de club en 
een 2e trainingsmoment bij een andere club. Hierbij wordt tevens bezien of het 
trainingsniveau bij de andere club voldoende hoog is. Kan hier niet aan worden voldoen, dan 
is de consequentie dat de speler niet in aanmerking komt voor een plek in een selectieteam. 

 
Jeugd 
De individuele ontwikkeling in het voetbalspel van spelers staat centraal, waaronder de ontwikkeling 
tot teamspeler. Er wordt een klimaat gecreëerd die spelers in staat stelt om te leren. Dat leidt tot het 
volgende technisch beleid voor de jeugdselectieteams: 

• bij de jeugd staat opleiden centraal en daarmee boven het resultaat van de wedstrijd. De 
opstelling en accenten binnen de speelwijze komen voort uit opleidingsdoelen voor 
individuele spelers, die aansluiten bij de doelstellingen per leeftijdscategorie. Coaching 
tijdens de wedstrijd is gebaseerd op leerdoelen;  

• voor ontwikkeling is nodig dat er wordt gevoetbald, op training en in wedstrijden. Alle 
spelers krijgen daarom gedurende het seizoen voldoende speeltijd. Wisselen is bij de jongere 
jeugd gebaseerd op ontwikkeling, niet op het winnen van de wedstrijd. Bij de oudere jeugd 
(A/B) staat het leren spelen en presteren als team centraal. Wisselen zal in deze teams (zeker 
A1 en B1) dus meer op het functioneren van het team zijn gericht. Voldoende speeltijd voor 
alle spelers wordt dan gerealiseerd in afstemming met de andere selectieteams (A2 en B2), 
bijvoorbeeld door te rouleren;  

• deel van de opleiding van selectiespelers is dat er verwachtingen zijn en dat – zeker bij A- en 
B-junioren - prestaties worden verlangd. In afwijking van het voorgaande punt, heeft niet 
presteren c.q. niet voldoen aan de verwachtingen van de begeleiding, als gevolg dat een 
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selectiespeler bij de A- en B-junioren wissel is. Deze mentale “hardheid” past in een 
competitieve jeugdopleiding. Er wordt daarbij wel voor gewaakt dat spelers geen weken 
wissel staan, door hen bijvoorbeeld speelritme in een lager selectieteam te laten opdoen; 

• om te leren is de juiste weerstand nodig. Als een speler in de eigen groep te weinig 
weerstand heeft, wordt de weerstand verhoogd door meetrainen met een hoger team of 
met een oudere leeftijdscategorie. Ook kan een speler vervroegd doorschuiven naar een 
hoger team of een oudere leeftijdscategorie indien dat voor de ontwikkeling van de speler 
nodig is; 

• ontwikkeling in de jeugd gaat snel en leercurves van spelers verschillen aanzienlijk van 
elkaar. De jeugd(selectie)teams staan daarom niet voor het hele seizoen vast. Gedurende het 
seizoen zal met spelers tussen teams worden geschoven, indien dat voor de ontwikkeling van 
spelers nodig is; 

• weerstand is ook gerelateerd aan de tegenstanders en dus aan de competitie waarin teams 
uitkomen. Voor de selectieteams is een hoog niveau gewenst, dat biedt uitdaging en veel 
weerstand. Het spelen op een zo hoog mogelijk niveau (zie doelstellingen) dient te worden 
bereikt binnen de grenzen van de doelstelling van het ontwikkelen van spelers. Voorbeeld: 
ontwikkeling van spelers is bij de jongere jeugd gericht op technische vaardigheden en 
simpele tactische vaardigheden. Balbezit is daarvoor gewenst. Als hoog spelen (bijv. divisie) 
betekent dat spelers heel weinig balbezit hebben, schiet het spelen in de hoge klasse het 
doel voorbij; 

• uitdaging en leersituaties kunnen worden aangeboden door spelers op meerdere posities te 
laten spelen. Specialiseren is pas vanaf de B-junioren aan de orde; 

• mini-pupillen spelen 4 tegen 4. Er zijn veel balcontacten nodig voor spelers om zich te 
kunnen ontwikkelen, gegeven de doelstelling “leren beheersen van de bal”; 

• bij de F- en E-pupillen staat de ontwikkeling van technische vaardigheden centraal. Inzicht en 
zeker communicatie is nog niet aan de orde. Er wordt geselecteerd op basis van het 
beheersen van verschillende voetbalhandelingen (dribbelen, passen, aannemen, kappen, 
wegdraaien, etc.); 

• vanaf de E-pupillen krijgen keepers individuele training. Vanaf de C-junioren wordt de 
keeperstraining ook/deels in de reguliere training verzorgd. Het afstemmen van basistaken 
(C) betreft immers ook de basistaken van de verdedigers en de keeper. De keeperstrainer 
wordt periodiek bij de reguliere training betrokken; 

• gedurende het seizoen wordt vanaf de D-pupillen (begin tactische ontwikkeling) aandacht 
besteed aan de teamfuncties aanvallen, verdedigen en omschakelen (aanvallen-verdedigen 
en verdedigen-aanvallen) en daarbinnen aan de teamtaken opbouwen en scoren (bij 
aanvallen) en storen en doelpunten voorkomen (bij verdedigen). Ook de verschillende 
algemene uitgangspunten (groot maken, klein maken, diep spelen als het kan, etc.) komen 
aan de orde. Trainers gebruiken deze termen, zodat in de doorlopende leerlijn “dezelfde taal 
wordt gesproken”, het biedt spelers structuur; 

• v.v. Hoogland neemt met jeugdselectieteams deel aan de verschillend competities voor 
eerstejaars in een lichting, zoals de Onder 10, Onder 12 en Onder 14 competities en mogelijk 
in de toekomst ook Onder 16 en Onder 18. Uitgangspunt is wel dat een team voldoende 
kwaliteit moet hebben om competitief te kunnen zijn in de betreffende competitie. Per 
seizoen wordt bezien of dit naar verwachting wel/niet het geval is en welke teams v.v. 
Hoogland inschrijft;   

• de eerstejaarsteams worden gezien als talententeams. Als tussenstap in hun ontwikkeling 
spelen zij uitsluitend tegen spelers van hun eigen leeftijd. Spelers die meteen de stap naar 
het eerste team in een divisie kunnen maken (D1, C1, etc.), worden in die teams ingedeeld, 
omdat hun individuele ontwikkeling prioriteit heeft;  

• een uitzonderlijk talent, dat in de hoogste selectieteams van Hoogland duidelijk onder 
zijn/haar niveau speelt en traint, wordt gestimuleerd en begeleid om de overstap te maken 
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naar een voetbalvereniging van zijn/haar niveau, bij voorbeeld een betaald 
voetbalorganisatie. Spelers die vertrekken, zijn altijd weer van harte welkom bij v.v. 
Hoogland; 

• trainers stellen hoge verwachtingen aan spelers en maken dat expliciet. In meerdere 
individuele gesprekken per seizoen worden verbeterpunten besproken, verwachtingen geuit 
en individuele doelen gesteld. Vooruitgang wordt geprezen. Spelers maken ook 
zelfevaluaties, dit verhoogt de bewustwording van het eigen functioneren en de 
verbeterpunten; 

• bij hoge verwachtingen, hoort ook de uitstraling die de vereniging aan wedstrijden van 
selectieteams geeft. Selectieteams spelen thuiswedstrijden zoveel mogelijk op het 
hoofdveld. Het elektronisch scorebord wordt gebruikt. Er is ruimte op het veld voor een 
warming-up; 

• trainers hebben een belangrijke rol in het opleiden van spelers. Daarom worden voor alle 
jeugdselectieteams trainers aangesteld die minimaal over het TC3 diploma beschikken. Voor 
de jongere jeugd (zeker t/m D) betreft het een TC3 Jeugd diploma. Voor de meiden 
selectieteams worden trainers aangesteld die minimaal over het diploma juniorentrainer 
beschikken; 

• het streven is dat ieder jeugdselectieteam een assistent trainer heeft, zodat veel aandacht 
aan individuele spelers kan worden gegeven; 

• voor alle jeugdteams worden 1 trainer en 1 leider aangesteld, zodat zij elkaar kunnen 
ondersteunen, stimuleren en aanvullen; 

• selectiespelers jeugd trainen minimaal 2x in de week op de club. Is dit voor iemand niet 
haalbaar, komt hij/zij niet in aanmerking voor een plek in een selectieteam. Bij speciale 
omstandigheden kan voor individuele gevallen een uitzondering worden gemaakt 
(bijvoorbeeld bij gescheiden ouders, waarvan 1 ouder ver weg woont); 

• v.v. Hoogland hanteert een scoutingsysteem dat bestaat uit: 
o scoutingsformulieren die alle trainers en leiders 2x per jaar voor alle spelers uit hun 

team invullen; 
o een groep van scouts die wedstrijden bekijken en daarbij een rapport van een 

individuele speler opstellen; 
o een lid van de Technische Commissie en de Hoofd Jeugdopleidingen die de scouting 

coördineren en daarover communiceren met de hoofdtrainers. 
 
Meiden 
Voor de meidenselectieteams geldt hetzelfde beleid en dezelfde ontwikkellijn als voor de jongens. 
Specifiek voor de meiden geldt aanvullend het volgende beleid: 

• speelsters stromen op jonge leeftijd in. Speelsters spelen in de Kabouters en de F gemengd; 
• speelsters in de E krijgen de keuze om in en meisjesteam te spelen of in een gemengd team 

te blijven spelen; 
• talentvolle meiden blijven zolang als mogelijk en gewenst is bij de jongens voetballen, als zij 

in een selectieteam kunnen spelen en hen daarmee de weerstand en uitdaging kan worden 
geboden die aansluit bij hun individuele mogelijkheden. 
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7. Acties 2015-2019 
 
 
Om de ambities en doelstellingen te kunnen realiseren, worden in de periode 2015-2019 veel acties 
gezet. Dit wordt door de Technische Commissie in de operationele (jaar)plannen nader uitgewerkt. 
De belangrijkste aandachtspunten worden onderstaand besproken. 
 
 
Professionaliseren van de organisatie 
Doelen: 

• Kwaliteitsverbetering jeugdopleiding 
• Bewaken ontwikkeling spelers, ontwikkellijn en prioriteiten 
• Betere communicatie tussen alle betrokkenen 
• Kortere lijnen (TC en bestuur) 

 
Acties 

• Aanstellen bestuurslid technische zaken 
• Aanstellen Technisch Jeugd Coördinator 
• Opzetten Technische commissies voor Senioren, Dames en Jeugd 

 
 
Verbeteren jeugdopleiding 
Doelen: 

• Kwaliteitsverbetering jeugdopleiding 
• Nadere uitwerking ontwikkellijn 
• Betere communicatie tussen betrokkenen 

 
Acties 

• Aanstellen technisch jeugd coördinator 
• Aanstellen gediplomeerde jeugdtrainers E en F 
• Verhogen aantal trainingsmomenten jeugdselectieteams 
• Vergroten mogelijkheden spelen oefenwedstrijden 
• Uitwerken ontwikkellijn in een jaarplan per leeftijdscategorie (trainer + technisch jeugd 

coördinator) 
• Opstellen handleidingen per leeftijdscategorie voor niet-selectie teams  
• Vormgeven meer kennisdeling tussen trainers  

 
 
Professionaliseren scouting 
Doelen: 

• Vroegtijdig signaleren van talent 
• Kwaliteitsverbetering jeugdopleiding 
• Tijdig in kunnen spelen bij jeugd en senioren als “gebrek aan talent” wordt voorzien 
• Betere communicatie tussen betrokkenen 

 
Acties 

• Vergroten poule van scouts 
• Duidelijke toelichting op het scoutingsformulier zodat deze meer uniform worden ingevuld 
• Uitgebreider scouting/spelervolgsysteem voor selectiespelers 
• Kortere lijnen met hoofdtrainers, frequenter spelers laten meetrainen 
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Verbeteren interne en externe communicatie 
Doelen: 

• Vergroten draagvlak voor beleid 
 
Acties 

• Instellen commissie communicatie 
• Informatie technisch beleid, keuzes en nieuws op de website 

 
 
 
 
 
 
 
 


