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v.v.Hoogland voetbalopleiding 
 
v.v. Hoogland stelt zich ten doel om alle leden maximaal plezier en talentontwikkeling te bieden. Het individuele belang van de 
speler staat daarmee boven het belang (en prestaties) van het jeugdteam. De opleidingsvisie gaat daarbij uit van de overtuiging 
dat het voetballen in een team, dat aansluit bij het niveau en het geboortejaar van de speler, van positieve invloed is op de 
ontwikkeling van de speler. Om per seizoen tot een indeling te komen waarbij de individuele speler op zijn of haar eigen niveau 
en ambitie komt te spelen, is de selectieprocedure opgesteld :   
  
 
 
1 . Ontwikkelen en beoordelen van spelers  
 
Spelersvolgformulier (SVF)* 
Tweemaal per seizoen (november 2017 & maart2018 ) vullen alle jeugdtrainers en leiders van v.v.Hoogland het SVF in. Zij doen 
dat voor alle spelers binnen het eigen team. De spelers worden beoordeeld op technische, fysieke, tactische (zover mogelijk) en 
mentale voetbalvaardigheden. Bij invulling van het SVF worden de individuele spelers in verhouding tot spelers binnen het 
eigen team gewogen. De formulieren worden na invulling digitaal ingeleverd bij de coördinator van desbetreffende  
leeftijdscategorie. De coördinator verzamelt alle formulieren van zijn / haar leeftijdscategorie en stuurt deze naar de technische 
commissie (TC).   
Het SVF voor periode één wordt uiterlijk 15 november 2017 digitaal ingeleverd. 
 
*Niet-selectietrainers hebben de mogelijkheid om tijdens periode twee (maart 2018) in plaats van het SVF alléén de namen door 
te geven van de spelers die binnen het team qua niveau positief opvallen t.o.v. zijn / haar medespelers. Deze spelers zullen niet 
direct in aanmerking gaan komen voor selectievoetbal maar het is voor de opleiding wel goed om deze spelers in beeld te 
hebben.   
 
*Selectietrainers vullen het SVF aanvullend op de maanden november 2017 en maart 2018 ook in de maanden januari 2018 en 
mei 2018 in. Dit om de persoonlijke ontwikkeling van de selectiespelers tijdens het seizoen en gedurende de gehele 
jeugdopleiding  te kunnen sturen en monitoren. De TC onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om deze gegevens 
vervolgens in een digitaal spelersvolgsysteem te beheren.   
   
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) 
Alle jeugd selectietrainers voeren (minimaal) twee maal per seizoen een POP gesprek met zijn / haar spelers. Doelstelling van 
het gesprek is om spelers bewust en medeverantwoordelijk te maken voor zijn / haar voetbalontwikkeling. De trainer maakt 
daarbij o.a. gebruik van de eigen inzichten zoals die zijn vastgelegd in het SVF.  
Voor trainers en leiders van de niet-selectieteams is het voeren van de POP gesprekken géén verplichting, maar dit is t.b.v. de 
ontwikkeling van de individuele speler wel aan te raden. Mocht de niet-selectie trainer behoefte hebben aan meer informatie 
over het voeren van een POP gesprek dan kan hij / zij die vragen aan de hoofd-selectietrainer of aan de TC binnen de 
leeftijdscategorie.  
 
2. Interne scouting 
  
O.a. op basis van punt 1. in de procedure gaan de interne scouts (en waar nodig en mogelijk de coördinatoren – technische 
coördinatoren en selectietrainers) spelers bekijken tijdens trainingen en/of wedstrijden. Daarbij worden de volgende 
overwegingen meegenomen:  

 De ingevulde SVF van de trainer / leider.  

 Het totale potentieel aan spelers per leeftijdscategorie.  

 Het niveau waarop de spelers het lopende seizoen spelen. 
 
De mogelijkheid bestaat dat in potentie talentvolle spelers van de niet selectieteams uitgenodigd worden voor een (extra) 
training. Deze training zal gegeven worden door een selectietrainer van desbetreffende leeftijdscategorie.     
 
3 . Selectietrainingen en wedstrijden 
  
Indien punten 1 & 2 in de procedure onvoldoende inzichten geven om tot de nieuwe indelingen te komen, worden er vanaf 
maart 2018 selectietrainingen en of wedstrijden georganiseerd.  De trainingen worden zoveel als mogelijk gegeven door de 
hoofd en selectietrainers. Het streven is om de officiële en daarmee soms stressvolle periode van selectietrainingen en 
wedstrijden tot een minimum te beperken.  
 
4 . Definitieve teamindelingen 2018-2019 
 
De indelingen van de niet-selectieteams worden voor aanvang van de school-zomervakantie en voor alle categorieën op 
hetzelfde moment via de v.v. Hoogland website bekend gemaakt.   
De selectiespelers worden uiterlijk een week voor aanvang van de competitie  2018-2019 op de hoogte gebracht van zijn of 
haar teamindeling binnen een selectieteam.  



 
 
 
Selectieprocedure uitgangspunten 
  

 Spelers indelen op eigen niveau, geboortejaar en ambitie om maximaal voetbalplezier en ontwikkeling te creëren.  

 Vaders en moeders die als trainer / leider actief zijn, zijn niet leidend voor de indeling van het kind, maar volgend 
(ouder/trainer volgt het eigen kind en niet andersom)   

 v.v Hoogland streeft naar zo veel als mogelijk separaat met jongens en meisjes teams in de competitie te spelen.  

 Spelers van de niet-selectie teams die voor een selectieteam in aanmerking komen kunnen gevraagd worden mee te 
trainen met een selectieteam tijdens het lopende seizoen. Dit altijd in overleg met de eigen trainer / leider. 

 v.v Hoogland volgt de ontwikkelingen van de individuele spelers d.m.v. het spelersvolgformulier en de interne 
scouting. Deze inzichten worden in de procedure en samenstelling van de teams meegenomen.  

 Vaststelling van selectie en niet-selectieteams vindt ieder seizoen opnieuw plaats.  

 Bij de totstandkoming van de teamindelingen zijn de volgende functies betrokken: Trainers, Leiders, Selectietrainer, 
Hoofd selectietrainer, Coördinatoren, Technische coördinatoren (TC), Technisch coördinator pupillen, Interne scouts, 
Hoofd technische zaken. 

 Selectieteams seizoen 2017-2018: Senioren Heren 1&2&3.   Senioren Dames 1.  JO19-1&2.  JO17-1.  JO16-1&2  
JO15-1&2.  JO14-1&2.  JO13-1&2.  JO12-1&2.  JO11-1&2&3.  JO10-1&2&3.  JO9-1&2&3.  JO8-1&2&3.  MO19-1.  
MO17-1.  MO15-1.  MO13-1.  MO11-1. 
 
 

Leeftijdscategorieën en geboortejaar seizoen 2018-2019 
 

 O19 : geboortejaar 2000 

 O18 : geboortejaar 2001 

 O17 : geboortejaar 2002 

 O16 : geboortejaar 2003   

 O15 : geboortejaar 2004   

 O14 : geboortejaar 2005  

 O13 : geboortejaar 2006 

 O12 : geboortejaar 2007   

 O11 : geboortejaar 2008  

 O10 : geboortejaar 2009 

 O9   : geboortejaar 2010   

 O8   : geboortejaar 2012  

 O7   : geboortejaar 2012 

 O6   : geboortejaar 2013 
 
 
 
Jeugd commissie en Technische commissie v.v. Hoogland 
 
 


