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Is bovenstaande informatie niet blauw? Dan is dit géén origineel en derhalve niet geldig. 

 

Optrainen Jeugd vvLEO 

vvLEO wil alle spelers in staat stellen zich maximaal te ontwikkelen en op eigen niveau te kunnen 
spelen. Dat betekent dat voor talentvolle en ambitieuze spelers gedurende het seizoen er een 
moment kan komen, dat ze toe zijn aan een volgende ontwikkelingsstap. Middels optrainen bij een 
hoger team kunnen we vorm geven aan een extra uitdaging om de stap te maken. 
 
 
Voor welke spelers 
Het is voor spelers (JO9 t/m JO19) die toe zijn aan een nieuwe uitdaging door mee te trainen in een hoger 
team. Hierdoor kan de individuele ontwikkeling van deze speler een nieuwe impuls krijgen. 
 
Werkwijze 
Het optrainen van een speler gebeurt op aangeven van de trainers van zijn/haar eigen team, Team 
Opleidingen, de Technisch Coördinator of naar aanleiding van het bekijken van trainingen en/of 
wedstrijden van de betreffende speler, door de trainer van het hogere team. 
 
De uitnodiging voor optrainen van de speler wordt gedaan door de trainer van het hogere team. 
 
Aandachtspunten 

 Er wordt besproken of er getraind gaat worden in een hoger team of een hogere 
leeftijdscategorie.  
 

 De ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende speler én de speler zelf worden goed en duidelijk 
geïnformeerd. 
 
 

 Er wordt vooraf een periode afgesproken maar deze kan eventueel verlengt worden. 
 

 Na afloop van de periode van optrainen is er een evaluatie met speler en/of ouder(s)/verzorger(s) 
van de speler, technisch coördinator en trainer. Dit wordt vastgelegd en beheert door de technisch 
coördinator. 

 
Eindverantwoordelijke 
Bij geschillen, onduidelijkheden, onvrede en/of andere zaken waar spelers, ouders, verzorgers, trainers of 
Technisch Coördinatoren niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de beslissing van de Voorzitter 
van de Technische Commissie bindend zijn en zullen alle betrokken partijen zich hieraan conformeren.  
 


