
 

 
Van jeugdafdeling naar jeugdopleiding

 
Op vrijdag 23 augustus 2013 is het voetbaltechnisch beleidsplan 
en de nieuwe technische organisatie gepresenteerd aan onze 
trainers. 

 
Het voetbaltechnisch beleidsplan is door Wieger Sinnema 

ontwikkeld en zet onze voetbaltechnische visie duidelijk neer. Het 

is daardoor een belangrijk hulpmiddel bij ons doel: het 

ontwikkelen van onze spelers. 

 

 

 
Via onderstaande link kun je kennis maken met het voetbaltechnisch beleidsplan en de presentaties 
betreffende de nieuwe organisatiestructuur, het 

 
VTON is een leergang voor pupillentrainingen
een pilot. 

 
Ook hier geldt als doelstelling “met meer plezier beter leren voetballen”. Meer informatie over 
VTON is te vinden op hun website 

 
Met deze methodiek verwachten we met name de trainers van de lagere pupillenteams te kunnen 

faciliteren zodat zij op een eenvoudige en 

oefenstof. Onze technische coördinatoren

en de uitvoering ervan ook in lijn is met het voetbaltechnisch beleidplan.

Met plezier presteren

Van jeugdafdeling naar jeugdopleiding 

Op vrijdag 23 augustus 2013 is het voetbaltechnisch beleidsplan 
en de nieuwe technische organisatie gepresenteerd aan onze 

Het voetbaltechnisch beleidsplan is door Wieger Sinnema 

ontwikkeld en zet onze voetbaltechnische visie duidelijk neer. Het 

is daardoor een belangrijk hulpmiddel bij ons doel: het 

Dankzij de gewijzigde technische organisatie 

kunnen we meer aandacht geven aan trainers en 

spelers binnen de verschillende 

leeftijdscategorieën. Daardoor kunnen we beter 

inspelen op de wijze waarop er getraind wordt 

en de ambitie die spelers hierbij tonen.
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jeugdopleiding een herkenbare speelstijl.
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