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De jeugdopleiding van SV Wippolder heeft de volgende doelstelling: 

• Jeugdspelers met plezier laten voetballen; 

• Iedere jeugdspelers de kans geven om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen. 

Om deze visie te verwezenlijken heeft de Jeugdopleiding de volgende uitgangspunten  

1. Wij werken vanuit een duidelijke voetbalvisie 

Het voetbaltechnisch beleid is vastgelegd in de 'Voetbalhandboeken' (zie documenten).  

Hierin staat onder andere dat onze elftallen altijd op basis van 1-4-3-3 spelen, wat we doen 

als we de bal hebben en wat bij balbezit van de tegenstander. 

2. Onze jeugdopleiding is goed georganiseerd 

Het organisatorisch aspect is vastgelegd in het 'Organisatorisch Jeugdbeleidsplan'. De 

aansturing van deze organisatie ligt in handen van het Hoofd Jeugdopleiding. Daarnaast zijn 

er twee Technisch Jeugdcoördinatoren (TJC junioren en TJC pupillen). Samen met de 

hoofdtrainers bewaken zij de ontwikkeling van de jeugdspelers. Naast de hoofdtrainers zijn 

natuurlijk alle trainers, leiders en ouders iedere week weer druk bezig om onze jeugdspelers 

te begeleiden. 

3. Wij geloven in positief coachen 

Onze trainers en coaches geven we mee dat je met positief coachen het beste in de kinderen 

boven krijgt. Ouders vragen we enthousiast aan te moedigen. Fouten maken mag, de 

volgende keer doe je het beter…. 

4. Oudere jeugd begeleidt pupillen 

Een hele positieve trend is dat we binnen SV Wippolder erin slagen om steeds meer oudere 

jeugd te betrekken bij het begeleiden van de jongste spelers. Veel A en B junioren trainen 

pupillen en bijna alle E-, F- en mini pupillenwedstrijden worden door onze eigen 

jeugdscheidsrechters geleid. Voor de jongste jeugd is er niets mooier dan te leren van de 

junioren. Voor de oudere jeugd is het een mooie gelegenheid om verantwoordelijkheid te 

nemen voor een aantal pupillen. 

5. Wij hebben aandacht voor selectie en overige elftallen 

Binnen SV Wippolder spelen (bijna) alle eerste jeugdteams in de 1e klas. Selectieteams (1e en 

2e team) hebben een eigen selectietrainer, maar daarnaast hebben we per categorie een 

hoofdtrainer. Deze hoofdtrainer overziet de hele groep en zorgt ervoor dat ook de overige 

teams de aandacht krijgen die ze verdienen. 

6. Iedere speler verdient even veel speeltijd 

Belangrijk principe bij het wisselbeleid is dat op het eind van het seizoen iedere speler even 

veel gespeeld heeft. We winnen en verliezen als team en dat doen we samen. 

7. Meiden kunnen ook goed voetballen 

Binnen de jeugd van SV Wippolder voetballen ook steeds meer meisjes en meiden met veel 

plezier. Ons beleid is dat we tot en met de D meisjes in gemengde elftallen willen laten 

spelen: dit komt hun ontwikkeling ten goede.  Daarna zouden we het liefst ook 

meidenelftallen willen bieden, maar daar hebben we op dit moment helaas nog te weinig 

meiden voor. 

Door het toepassen van deze uitgangspunten proberen we samen een mooie voetbalvereniging te 

maken waar plezier en beter worden hand in hand gaan. 


