
Technische visie 2018-2021 
 
De technische visie van vv LEO is een bouwsteen voor LEO 3.0 en is ontwikkeld door het 
hoofdbestuur van vv LEO en de Technische commissie. De beoogde looptijd is 2018 t/m 
2021.   
 
 
Definitie: 
Onder technisch aanbod verstaan we datgene dat aan trainers en de spelers aangeboden 
wordt tijdens bijeenkomsten, trainingen en wedstrijden. Het kan om verbeteren van 
voetbaltechnieken en tactieken gaan maar ook andere activiteiten die bijdragen aan de 
ontwikkeling van trainers, de spelers en het team.  
 
 
Uitgangspunten: 
- De technische ambitie wordt uitgedrukt in individuele ontwikkeling, niet in na te streven 
team- of clubniveau (dus geen ‘we willen 2e of 3e divisie’, wel ‘we willen maximale 
ontwikkeling’ per individu. Overigens zal dat ook het hoogste niveau opleveren) 
- Het streven is dat Ieder lid het technisch aanbod krijgt, dat past bij hem of haar. Tijdens het 
indelingsproces wordt deze match gemaakt. 
- Dat betekent dat er maatwerk in trainingsaanbod plaatsvindt (dus geen one size fits all) 

o Stap 1 is de teamindeling; spelers komen in een team met het profiel dat bij hen past.  
o Stap 2 zijn individuele mogelijkheden, als optrainen of open trainingen.  

- Teamprofilering (elk team heeft een eigen profiel) wordt doorontwikkeld; het uitgangspunt 
dat we een team, dat beduidend minder voetbalt proberen te voorkomen blijft staan.  
- Conform het bovenstaande proberen we spelers zolang mogelijk dat te bieden, wat ze 
denken nodig te hebben.  
- Waar spelers nationale top-potentie hebben zullen we ze zolang mogelijk begeleiden, ze zo 
warm mogelijk over laten gaan en ze blijven volgen. 
- Waar spelers denken, het ergens anders beter te krijgen, is dat natuurlijk ook hun goed 
recht, maar we zullen goed naar hun wensen luisteren en mogelijk anticiperen. 
 
 
Middelen: 
De mogelijkheden om technische kwaliteit verder te verbeteren zijn: 
 
1. Kwaliteit van de trainers en trainingen te verbeteren 
 - Ondersteunen van trainers door de technisch coördinator 
 - Interne opleiding door de TC/ technisch coördinator 
 - Aanbieden van oefenstof, passend binnen een leerlijn (lange termijn doel)  
  
  



2. Opleiden en behouden van talentvolle trainers 
- Aanbieden van opleiding (Pupillen/ jeugdtrainer, TC3/TC2) 
- Sterrenmodel voor trainers, waarbij we:  
 1*. ruimte geven aan startende trainers,  
 2*. we opleiding(en) vergoeden voor 2-ster trainers 
 3*. we de erkende trainers (opleiding, meerdere teams, meer inzet, bv eerste 
 teamspelers) een passende beloning geven (dit hoeft geen geld te zijn).  
 Dit voorstel wordt in het eerste jaarplan uitgewerkt, waarbij het 
 vergoedingenvoorstel vanuit het HB een van de bouwstenen is.  
- Voor trainers geldt hetzelfde als voor spelers; we proberen ze te behouden, denk 

mee, maar zwaaien uit wanneer de ambitie verder reikt dan wij kunnen bieden.  
 
3. Materialen en andere facilitaire voorwaarden 

- Basismateriaal moet voldoende aanwezig zijn (ballen, pionnen, hesjes, doelen) 
- De TC/Technische coördinator zorgen jaarlijks voor een aantal uitdagende innovaties. 

Passend bij de technische lijn en besproken tijdens de interne opleiding. 
- De TC probeert jaarlijks een extra technische impuls te geven dmv inzet bvo of 

nieuwe oefenstof of materialen.  
 
4. Samenwerking en communicatie 

- Wanneer we spelers centraal zetten, wordt er meer gekeken naar niveau en 
ontwikkeling dan naar leeftijden. Dit vraagt om meer contact tussen jaargangen en 
trainers. Alleen bij het eerste seniorenteam wordt de selectie bepaalt door het 
streven naar maximaal teamresultaat. Dit betekent de sterkst mogelijke 
samenstelling. Bij alle andere teams staat individuele ontwikkeling en clubbelang 
boven teambelang. Bij de maximale persoonlijke ontwikkeling, worden de sociaal 
emotionele factoren niet vergeten.  

- Extra aandacht voor overgang jeugd naar senioren (technisch hart) 
 
Werkwijze: 
1. HB en TC stellen als onderdeel van LEO3.0 een technische visie vast. Dit is lange 
termijnvisie. Vastgesteld op 26 juni 2018.  
2. TC maakt jaarlijks een jaarplan, hoe de visie vorm te geven en uit te voeren. Het eerste 
voorstel wordt besproken voor 1 januari 2019.  
3. Het programma is een doel-activiteit-middelen plan. Ofwel, er zit een begroting bij, 
passend bij de budgetten in de totaal begroting.  
4. Het Technisch jaarplan wordt vastgesteld door HB en TC in overleg.  
 
 
Namens HB en TC,  
Juni 2018 


