
 

Opleidingsvisie vv Hoogland   “van leren naar presteren” 

 

Doelstelling voetbalopleiding v.v. Hoogland 

 Maximale talentontwikkeling van de individuele v.v. Hoogland speler. 

 Opleiden van zoveel mogelijk v.v. Hoogland jeugd en senioren selectiespelers tot 1
e
 elftal spelers. 

 

Uitgangspunten opleidingsvisie v.v. Hoogland 

 Talentontwikkeling van de individuele speler staat centraal.  

 Spelers opleiden tot teamspelers, teamspelers opleiden tot teamprestaties. 

 Spelers spelen op het (competitie) niveau die garant staat voor maximaal voetbalplezier en talentontwikkeling. 

 Train, speel en coachwijze die aansluit bij de leeftijd-typische kenmerken en de doorlopende leerlijn. 

 Het technisch beleidsplan 2015-2019 vormt de basis van de opleidingsvisie.   

 

De v.v. Hoogland speler is: 

 Technisch vaardig en creatief.  (2 benig, acties, combinaties etc.) 

 Tactisch onderlegd. (maakt keuzes voor zichzelf en voor het team , leest het spel en is coachend) 

 Mentaal en fysiek sterk. (weerbaar) 

 Winnaar. (strijdbaar, flair, brutaal, toont lef) 

 Specialist. (vanaf o17) 

 Actief en breed betrokken binnen de vereniging.  

 

Hoe leiden we v.v. Hoogland spelers op: 

 Met persoonlijke aandacht. (pop gesprekken, individuele trainingen etc.) 

 Bieden van maatwerk. (linie, creativiteitstrainingen etc.)  

 Techniek is de basis (o6 t/m o19) om tactiek te ontwikkelen (vanaf o14)    

 Onder diverse omstandigheden en met maximale weerstanden. 

 Op meerdere posities (t/m o16) en binnen verschillende basisformaties. 

 Keepers voetballen veel mee. 

 Voetballen met de absolute wil om te winnen en te scoren. (strijdvaardig, aanvallend en initiatiefrijk) 

 Wedstrijdechte trainingsvormen. (inclusief succesbeleving winnen / verliezen en scoren) 

 We dagen spelers uit om eigen keuzes te maken. 

 We stellen neutrale open vragen en zeggen niet voor. 

 In de basis coachen we spelers positief , opbouwend kritisch en op een veeleisende manier.  

 Organiseren van clinics workshops en bijeenkomsten ter ontwikkeling van spelers en trainers. 

 

Een meer concrete uitwerking van de opleidingsvisie  per leeftijdscategorie gaat ontwikkelt worden door de technische 

commissie i.s.m. hoofd en selectietrainers.   

Technisch beleidsplan 2015-2019: http://www.vvhoogland.nl/956/technische-commissie/ 
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