
         
 
 

 
VOETBALPLAN VAN NISPEN 2020-2023 

 
 
VOORWOORD  
Dit voetbalplan is een vervolg op het Voetbalplan van 2017-2020. De bedoeling van dit plan is om de 
ambitie van de selectieteams weer te geven nu er van de zondag naar de zaterdag is overgestapt en 
richting te geven aan het opleiding van de jeugd. Het voetbalplan wordt gedeeld met iedereen 
binnen de vereniging en is daarom compact en goed leesbaar gemaakt. Zeker tweemaal per seizoen 
wordt de voortgang van het voetbalplan geëvalueerd en wordt er eventueel bijgestuurd.  
 
De uitgangspunten van het voetbalplan zijn:  

- De spelers/speelsters krijgen een goede voetbalopleiding.  
- Het voetbalplezier is een zeer belangrijke factor. 
- Ieder voetballend lid is even belangrijk  

 
JEUGDOPLEIDING 

De jeugdopleiding bij Van Nispen staat in het teken van het bieden van een goede voetbalopleiding in 

combinatie met plezier. Bij Van Nispen hebben alle jeugdleden recht op voetbalplezier en sportieve 

ontplooiing. Elk lid is even belangrijk en moet zich ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. De 

uiteindelijke doelstelling van de jeugdopleiding is het jaarlijks doorstromen van 1 á 2 spelers naar de 

zaterdag selectie. Naast de individuele ontwikkeling is ook het sporten in teamverband een belangrijk 

aandachtspunt binnen de jeugdopleiding. Het creëren van “clubgevoel” is daarbij essentieel.  

Er is geen opgelegd voetbalsysteem dat de jeugdteams dienen te hanteren. Wel streven we ernaar 

om bij de jeugdteams in grote lijnen dezelfde aandachtspunten na te leven zodat samenwerking 

tussen teams en doorstroom van spelers soepel verloopt. Het overkoepelend coachen en begeleiden 

van onze jeugdtrainers krijgt vorm via de Technisch Coördinator. De Technisch Coördinator 

ondersteund de jeugdtrainers bij het uitvoeren van het voetbalplan. Naast coaching tijdens 

trainingen en wedstrijden zal er minimaal 3x per seizoen een uitgebreid trainersoverleg plaatsvinden.  

Voor het realiseren van een goede voetbalopleiding streeft Van Nispen ernaar de jeugdteams in een 

passende, zo hoog mogelijke, klasse in te delen bij de KNVB. 

Voetballen bij Van Nispen is prestatiegericht sporten waarbij plezier een belangrijke drijfveer is. 

Logischerwijs staat de gezondheid van onze spelers altijd voorop! 

 



 
OVERGANG NAAR SENIOREN 
Spelers die een verrijking voor de selectie zijn, kunnen ook als jeugdlid gevraagd worden om mee te 
trainen met de selectieteams. Alle jeugdleden die naar de senioren overgaan, zullen individueel 
worden benaderd door een bestuurslid voetbalzaken om een passend voetbalteam voor de spelers/ 
speelsters te vinden. 
 
ZATERDAG 1 
Van Nispen heeft de ambitie om een stabiele tweedeklasser te zijn. Hiervoor zijn ongeveer 18 tweede 
klasse-waardige spelers voor nodig. Het team bestaat nu uit spelers uit de regio, en het is de 
bedoeling dat binnen de termijn van dit voetbalplan spelers uit de Zaterdag 2 en uit de eigen jeugd 
een vaste basisplaats veroveren in de Zaterdag 1. De spelers worden nooit betaald. 
  
ZATERDAG 2 
Dit selectie-elftal heeft als doel om spelers op te leiden voor Zaterdag 1. Hiervoor is het nodig dat de 
Zaterdag 2 reserve tweede klasse speelt en dat er prestatiegericht wordt gevoetbald. Met een 
speciale trainer/coach en goede verzorging en begeleiding krijgt dit team extra aandacht. 
 
OVERIGE SENIOREN 
Voor de overige senioren is de basis recreatievoetbal, het voetbalplezier en de gezelligheid. Maar er 
zullen ook goede randvoorwaarden worden geschapen om de prestaties voor deze teams te 
maximaliseren.  
 
VROUWENVOETBAL  
Het vrouwenvoetbal heeft al een lange traditie bij onze club en is een erg belangrijk onderdeel van 
onze vereniging. Er worden goede randvoorwaarden geschapen om de prestaties van deze teams 
team te maximaliseren.  
 
TRAINERSBELEID 
Het trainen en individueel begeleiden van spelers/speelsters vraagt veel van trainers. Er wordt op 
allerlei gebieden daarom veel geïnvesteerd om hele goede trainers voor de verschillende groepen te 
krijgen. 
 
Het is een doelstelling om voor iedere leeftijdsgroep in de jeugd een aparte, liefst gediplomeerde, 
hoofdtrainer aan te stellen, die ook de coach is tijdens de wedstrijden. Naast de hoofdtrainer streven 
we per team naar een assistent-trainer en leider. Deze functies kunnen logischerwijs ook 
gecombineerd worden. 
 
Om de prestaties van de twee selectieteams optimaal te faciliteren, wordt voor elk team een aparte 
hoofdtrainer aangesteld. Eventueel aangevuld met een assistent-trainer. De twee teams trainen in 
principe apart van elkaar maar zullen steeds meer gaan samenwerken.  
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