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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het voetbal technisch beleidsplan 2017 van de voetbal vereniging Zuidhorn. 
Het plan geeft inzicht in de voetbaltechnische visie- en organisatie van de Vv Zuidhorn en 
geeft inhoud aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 
 
Dit voetbaltechnische beleidsplan is samengesteld door de technische commissie, zoals be-
doeld en beschreven in het rapport “Herstructurering hoofdbestuur vv Zuidhorn”. 
 
Het bestuur van vv Zuidhorn heeft dit plan goedgekeurd en dit beleidsplan wordt 
geïmplementeerd in de seniorenafdeling en de jeugdafdeling van onze vereniging per sei-
zoen 2016-2017.  
 
Het technisch beleidsplan wordt jaarlijks door de Technische Commissie (TC) geëvalueerd 
en eventueel geactualiseerd en in de eerste TC vergadering van het seizoen bekrachtigd en 
daaraan volgend ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Een lange termijn visie wordt 
vastgelegd in het algemeen beleidsplan van de vereniging. 
 
Het voetbaltechnische beleidsplan is een plan waarin op hoofdlijnen alle onderdelen en ele-
menten, betreffende het technisch beleid van Vv Zuidhorn zijn beschreven. Het is bedoeld 
als raamwerk voor het technisch beleid van de vereniging en zal als zodanig worden be-
heerd en bewaakt op inhoud en uitvoering door de TC. 
 
Een aantal in dit plan genoemde onderwerpen is in detail uitgewerkt in andere documenten 
t.w.: 

- Een jaarplan senioren   (Trainer, TC, standaardteams per seizoen)  
- Een jeugd leidraad   (TC-jeugd) 
- Een toelichting op de teamindeling bij de jeugd (per seizoen TC-jeugd) 
- Een jeugd opleidingsplan   (VTON)    
- Een kader/vrijwilligers leidraad  (belangrijke namen en contact gegevens, rollen, 

taken en bevoegdheden en wie, wat, waar…)         
 

NB. 
In het (algemene) beleidsplan van de Vv Zuidhorn zijn de missie en visie en de doelstelling 
beschreven alsmede cultuur en organisatie. Een eerste aanzet daartoe is vastgelegd in het 
“Rapport Herstructurering” van 21 februari 2014 het document “Missie en Visie” van de vv 
Zuidhorn in 2015. 
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2 Beschrijving voetbalvereniging Vv Zuidhorn 
 
De voetbalvereniging Vv Zuidhorn is met een leden aantal van ongeveer 750 één van de 
grotere dorpsverenigingen in de provincie Groningen. In het seizoen 2016-2017 is het aantal 
teams dat uitkomt in de KNVB-competitie op 47 teams verdeeld over: 

 7 Senioren teams (zaterdag 5, Vrouwen en zondag 1)   

 1 G-team 

 39 Jeugdteams t.w. 33 JO- en 6 MO -teams. 
 
De standaard teams komen uit in de volgende klassen: 
ZH 1      : 2e klasse 
ZH 2      : Reserve 1e klasse 
ZH JO19   : Hoofdklasse  (A) JO19-2 2e klasse 
ZH MO 19 : 1e klasse  (3) 
ZH JO17   : Hoofdklasse  (B) JO17-2 1e klasse 
ZH MO 17 : 1e klasse  (9) 
ZH JO15   : 3e divisie       (C) JO15-2 2e e klasse 
ZH MO15 : 2e klasse (5) 
ZH JO13   : Hoofdklasse  (D) JO13-2 1e klasse 
ZH JO11   : 1e klasse   (E) JO11-2 2e klasse 
ZH JO 9    : Hoofdklasse  (F) JO  9-2 1e klasse 
 
De overige teams spelen op recreatief niveau.  
De accommodatie bestaat uit een hoofdveld, een bijveld, twee kunstgrasvelden en een extra 
pupillen/trainingsveld. Er zijn 10 kleedlokalen 3 scheidsrechterlokalen, een massage/EHBO 
ruimte en materiaalhok, een bestuurskamer en een vergaderruimte. 
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3 Technisch Commissie (TC) 
 

3.1 Algemeen 
 
De TC is verantwoordelijk voor voetbaltechnisch beleid binnen de vereniging.  
Zij adviseert daarover gevraagd en ongevraagd het bestuur van de vereniging en onder-
steund het kader bij de uitvoering daarvan. 
De TC onderhoudt en bewaakt de inhoud en uitvoering van het technisch beleidsplan.  
De TC van Vv Zuidhorn is samengesteld uit 5 leden waarvan: 

 3 met taakaccent jeugd,  

 1 met taakaccent senioren en jeugd 

 1 met taakaccent senioren tevens afgevaardigde in het bestuur   
 
 
2 keer per jaar aangevuld met adviserende rol: 

 Hoofdtrainer 1e selectie en trainer 2e selectie 

 Trainer A1 

 Ten minste twee maal per seizoen en verder zo vaak als noodzakelijk schuift een 
TC lid als adviseur aan bij de jeugdcommissie vergadering. Dit om de onderlinge 
samenhang te waarborgen. 

 De TC komt minimaal 5 keer per jaar samen: 

 Tussen de voorbereiding en aanvang competitie 

 6 tot 8 weken na aanvang van de competitie 

 Aan het einde van de eerste competitie helft 

 4 weken na de winterstop 

 Aan het einde van de competitie (evaluatie moment) 
e.e.a. wordt per seizoen in een jaarplanning neergelegd.  

 

3.2 Visie Vv Zuidhorn (voetbaltechnisch) 
 
Het hoofddoel van onze vereniging is ”voetballen met plezier en voor prestatie”. De voetbal-

sport is de hoofdactiviteit van onze vereniging. De vereniging schept de basisvoorwaarden, 

om alle leden van de vereniging op een plezierige manier de voetbalsport op een bij de mo-

gelijkheden passend niveau te laten bedrijven. Hierbij spreken we over twee hoofdgroepen 

t.w. “prestatie gericht” en “recreatief” voetbal.  

Voor beide geldt dat er gestreefd wordt naar een sportieve, herkenbare, aanvallende en initi-

atiefrijke spelopvatting en speelstijl afgestemd op het beschikbare spelers potentieel. 

Bij de standaard seniorenelftallen zijn zowel plezier als prestatie belangrijk echter ligt de na-
druk op prestatie. Prestatie en plezier sluiten elkaar niet uit.  
 
Bij de niet standaard seniorenelftallen ligt de nadruk vooral op sportiviteit en plezier. 
Bij de jeugd ligt naast plezier, de nadruk op opleiding en ontwikkeling. Competitie resultaat is 
daaraan ondergeschikt. 
 
Het jeugdkader heeft bij voorkeur een sterke binding met Vv Zuidhorn en is bij 
voorkeur spelend lid of spelend lid geweest van Vv Zuidhorn. 
Het jeugdkader is- of wordt geschoold. 
In de jeugdopleiding wordt getraind volgens de uitgangspunten van “De Zeister 
Visie” en de “VTON methodiek” met een proactieve en meevoetballende doelverdediger 
zoals beschreven in het jeugd opleidingsplan.  



 

 pag. 6  Voetbaltechnisch beleidsplan vv Zuidhorn 2017 auteur TC 

 
In de jeugdopleiding is beter maken van spelers belangrijker dan het resultaat in de competi-
tie. Plezier en leren voetballen, gaan altijd hand in hand.  
Binnen deze visie zijn flexibiliteit en creativiteit mogelijk maar bovenstaande principes blijven 
leidend.  

 

3.3 Doelstelling Technisch Beleidsplan 
 
Algemene doelstelling: 

 Scheppen van randvoorwaarden die bijdragen aan het beter maken van spelers en 
het optimaliseren van het sportieve resultaat en spelplezier. 

Afgeleide doelstellingen: 

 Het behouden van leden en werven van nieuwe leden. 

 Heldere onderlinge afstemming, afspraken, taakverdeling en communicatie 

 tussen trainers, leiders, jeugdcommissie, jeugdcoördinator en TC. 

 Alle teams spelen op een zo hoog mogelijk niveau. 
 
Gezien de grootte van onze vereniging streeft Vv Zuidhorn naar een volgende stabiele 
seniorenafdeling: 
Zuidhorn 1   2e klasse KNVB 
Zuidhorn 2   Res 1e klasse KNVB (zo mogelijk hoofdklasse) 
Zuidhorn 3   Res 3e klasse KNVB ( zo mogelijk 2e klasse) 
Vrouwen 1   4e klasse KNVB 
De overige teams spelen op recreatief nivo. 
 
Bij de standaard teams junioren en pupillen wordt gestreefd naar minimaal de Hoofd 
klasse KNVB, indien mogelijk Divisie KNVB.  
 

3.4 Randvoorwaarden uitvoering Technisch Beleidsplan 
 
Het Bestuur van Vv Zuidhorn zal bij uitvoering van dit voetbaltechnisch 
beleidsplan, daar waar mogelijk, financiële ruimte/faciliteiten, conform gemaakte 
afspraken en binnen de gestelde kaders, creëren voor: 

 Senioren selectietrainer (hoofdtrainer) 

 Seniorentrainer 2e elftal 

 Eventueel trainer voor B-selectie (toekomstig zaterdag 3e elftal) 

 Jeugdtrainers (O19 t/m O8) 

 Keeperstrainer (Jeugd / Senioren) 

 Medische begeleiding 

 Opleidingsplan (technisch jeugdplan) 

 Goede trainingsmaterialen 

 Nevenactiviteiten 

 (periode) Kampioenschappen 

 Een goede accommodatie en velden 

 Optimale trainingsmogelijkheden/middelen 
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4 Het indelingsbeleid 
 

4.1 Algemeen 
 

 De wijze van indeling van de jeugdteams is beschreven in de jeugdleidraad. Daar-
naast wordt elk seizoen de wijze van indeling schriftelijk toegelicht vanuit de TC-
jeugd. Vereist hierbij is, dat het betreffende jeugdkader de speler beoordelingsformu-
lieren juist, volledig en tijdig invult en inlevert bij de TC. 

 De indeling van de standaardteams bij de jeugd is de verantwoordelijkheid van de TC 
(jeugd). Dit geschiedt op basis van de jeugdleden registratie zoals die door de JC 
wordt onderhouden en beschikbaar gesteld. De indeling gaat in overleg met de 
jeugdtrainers. Jeugdleiders worden hierin gehoord. 

 De indeling van de overige jeugdteams geschiedt op een voorzet van de TC (jeugd) 
in overleg met de trainers door de jeugdcommissie (JC). Jeugdleiders worden hierbij 
gehoord. 

 De hoofdtrainer neemt na overleg met de TC en de 2e elftal trainer de beslissing over 
de samenstelling van het 1e en 2e elftal. De betrokken leiders worden hierin gehoord. 

 Talentvolle A junioren kunnen eventueel bij de senioren worden ingepast conform de 
daarvoor geldende selectie- en indelingscriteria omschreven in dit Technisch Beleids-
plan. Dit geschiedt in overleg met de trainer van de A-junioren. In arbitraire situaties 
neemt de TC de beslissing.  

 Wekelijks op donderdagavond na de training zal overleg plaatsvinden tussen hoofd-
trainer en de trainer 2e selectie over de samenstelling van de teams voor de eerstvol-
gende wedstrijd. Vanzelfsprekend zijn de elftalleiders hierbij nauw betrokken. 

 De indeling van de overige seniorenteams is de verantwoordelijkheid van de SC (se-
nioren commissie) en gaat in nauw overleg met de trainers/leiders van desbetref-
fende teams. De TC heeft daarin een ondersteunende functie. 

 
Standaardteams 
De volgende teams worden als standaardteams aangemerkt: 
 
Senioren: 
ZH 1 en ZH 2 (zaterdag afdeling) 
 
Jeugd: 
JO19-1 en 2 en MO19-1, JO17-1 en 2 MO17-1, JO15-1 en 2, MO15-1, JO13-1 en 2, JO11-1 
en 2, JO9-1 en 2. 
 
Meisjesteams 
In verband met (nog) beperkte aantallen is er bij de meisjesteams nog geen sprake van 
selectieteams en is er om die reden op een andere manier sprake van standaardteams met 
bijbehorende faciliteiten. 
Per seizoen wordt door het betreffende kader en de meisjescoördinator in overleg met de TC 
bekeken welke teams in aanmerking komen als standaardteam.  
Indien er sprake is van selectieteams (2 of meer teams) die d.m.v. selectie op voetbal 
kwaliteiten worden samengesteld, geldt dit selectieteam als standaardteam in andere 
gevallen telt het oudste meisjesteam als standaardteam.  
 
Selectiecriteria 

1. Leeftijd 
2. Kwaliteit per positie (techniek/tactiek/fysiek/snelheid/handelingssnelheid) 
3. Persoonlijkheid (sociaal/discipline/mentaliteit/coachbaarheid/inpasbaarheid) 
4. Gedrag (sociaal emotionele leeftijd) 
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5. Kwantiteit (aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdscategorie) 
6. Vriendjes/vriendinnetjes en het moment van aanmelden 

 

4.2 Selectieprocedure en indeling 
 

Bij aanvang van elk seizoen worden selecties/team, onafhankelijk van de indeling in 
het voorgaande seizoen, opnieuw samen gesteld op basis van de genoemde criteria. 

 

 Standaard teams senioren 
De indeling geschiedt op basis van de eerste 2 selectiecriteria. 
De voorbereidingsfase (trainingen/oefenwedstrijden) is onderdeel van de selectiepro-
cedure.  
Spelers van de selectie zijn beschikbaar om het 1e en/of in het 2e elftal uit te komen. 
De hooftrainer bepaalt samen de trainer van het 2e elftal de samenstelling van de 1e 
en de 2e selectie 
 

 Overige teams senioren 
Uitgaande van de situatie van 4 senioren teams wordt bij de indeling van ZH 3 de na-
druk gelegd op de eerste 3 selectiecriteria. 
De overige teams worden op basis van alle zes selectiecriteria samengesteld.  

 

 Standaard teams jeugd  
Aan de indeling van de jeugdteams wordt bijzondere zorgvuldigheid besteed.  
De indeling van de standaardteams geschiedt op basis van de eerste 4 selectiecrite-
ria. Aan het eind van elk seizoen maakt de TC(jeugd) samen met de trainers een 
voorlopige indeling. Hieraan voorafgaand kunnen selectie/oriëntatie wedstrijden wor-
den gespeeld.  
Voor 15 juni is voor de O13 t/m O19 (11-tallen) een voorlopige selectie van 26 -30 
spelers bekend. Hiervan zijn bij aanvang van het nieuwe seizoen ten minste 10 spe-
lers voor het eerste team bekend. Na de eerste reeks beker wedstrijden wordt een 
definitieve indeling van het 1e en 2e team bekend. 
Voor 1 juni is voor de O11 en de O9 (7-tallen) een voorlopige selectie van 20 – 22 
spelers bekend. De definitieve samenstelling van het 1e en 2e team is bij aanvang van 
de nieuwe competitie bekend. 
 

 Overige jeugdteams 
De indeling van de niet standaard teams geschiedt op basis van de eerste 6 selectie-
criteria. Dit is een verantwoordelijkheid van de JC.  
De TC is hierin ondersteunend. 
Aan het eind van het seizoen maken de trainers in overleg met leiders en jeugd coör-
dinatoren een voorlopige indeling. Voor 1 juni is de voorlopige indeling bekend. 
 
Meisjes hebben de keuze om te kiezen om bij de jongens te spelen. In principe wor-
den de meisjes ingedeeld in een meisjesteam. Mocht er een meisje om specifieke re-
denen bij de jongens willen voetballen, dan gaat dit in overleg met het betreffende 
meisjes kader, de coördinatoren en de TC. Het doel blijft altijd dat ieder meisje, ie-
dere vrouw op haar eigen niveau en met plezier kan voetballen. Aangezien de KNVB 
nog geen meiden competitie voor O9 organiseert, spelen potentiële O9-meiden in 
JO9-teams en de allerkleinste meiden bij de kabouters. 
 

 Bij de O11 en O9 (F,E) teams en de lagere O13 en O15 (D,C) teams is er tevens tij-
dens wisseling van de najaar- en voorjaarscompetitie de mogelijkheid tot wijziging 
van samenstelling en indelingen van de teams. 
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 Indeling nieuwe leden 
Nieuwe leden die aangeven dat ze in een selectieteam willen/kunnen spelen worden 
door de TC voorgedragen voor enkele proeftrainingen met een bepaald elftal. De trai-
ner bepaalt vervolgens in overleg met de TC bij welk team het nieuwe lid wordt inge-
deeld. Nieuwe leden die zich na de definitieve indeling aanmelden worden in beginsel 
ingedeeld bij een team waar in de betreffende leeftijdscategorie ruimte is. 
 

 Dispensatie (Behoudens wijzigingen vanwege de KNVB) 
Dispensatie kan worden verleend op basis van fysieke argumenten, sociaal 
emotionele argumenten, kwaliteit en aantallen beschikbaar per leeftijdsgroep over-
eenkomstig de regels van de KNVB. 
 

 Vervroegd overgaan (definitief) 
Een jeugdspeler, waarvan het voor zijn of haar ontwikkeling beter is om vervroegd 
over te gaan naar een hogere leeftijdscategorie, kan hiervoor in aanmerking komen 
op voorwaarde, dat ouders en kind hier welwillend tegenover staan. Dit geschiedt in 
overleg tussen de betreffende trainers en de technische commissie. Betreffende 
jeugdspelers kunnen hiervoor aan proeftrainingen deelnemen en als wisselspeler 
meegaan met het betreffende team. 
 

 Terugplaatsen speler 
Het tijdens het seizoen uit een team plaatsen of terugzetten van een speler naar een 
lager elftal geschiedt (voor alle leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de TC en 
slechts na goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen. (Speler, 
eventueel ouders/verzorgers, trainers, leiders, jeugd coördinator, en TC) 
Criteria hiervoor zijn o.a. 
a) de speler (in z’n ontwikkeling) het niveau niet aan kan 
b) speler te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden 
c) speler zich misdraagt (niet conform onze regels) 
d) door een langdurige blessure langere tijd afwezig (gaan) zijn 
e) te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk 
f) als de speler het zelf aangeeft 

 
Behoudens het hiervoor vermelde is vervroegde overgang tijdens de competitie naar een ho-
gere leeftijdscategorie alleen bespreekbaar, in geval van dringende redenen en alle betrok-
kenen zich in een eventuele overgang kunnen vinden. De TC neemt hierin het eindbesluit. 
 

4.3 Interne scouting 
 
Een door de TC geïnitieerd interne scouting methodiek draagt zorg voor optimaal samenge-
stelde selecties. De scouting moet gericht zijn op de selectiecriteria. STIP = Snelheid, Tech-
niek, Inzicht en Persoonlijkheid.  
De interne scouting van de (standaard) jeugdteams wordt verzorgd door de TC en de betref-
fende trainers in samenspraak met de jeugdcoördinator. Zij bedienen zich hierbij van een in-
tern netwerk van waarnemers binnen de vereniging. 
Twee keer per jaar (winter/einde seizoen) brengt de trainer/leider zijn selectie in kaart met 
behulp van een observatieformulier. Zo ontstaat een totaalplaatje van jeugd welke in de win-
terstop wordt aangeboden aan de TC  
Het beoordelen van de lagere teams geschiedt op dezelfde wijze in samenspraak met de 
trainers / leiders. 
De resultaten en aanbevelingen worden besproken in het overleg met de TC (jeugd) Zij infor-
meren de JC over de voortgang en resultaten. 
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4.4 Doorstroming jeugd naar senioren  
 

 Voorbereiding (JO19) A junioren naar senioren standaard teams: 
Na de winterstop zullen 2e jaars A-junioren die in aanmerking komen voor de 
senioren standaardteams, 1 keer per week mee trainen en ook ingezet worden 
bij het spelen van wedstrijden bij senioren standaardteams. Daarbij mag het maxi-
maal aantal z.g.n. bindende wedstrijden niet worden overschreden. Betreffende A ju-
nioren zullen dan alleen als wisselspeler worden ingezet. Hiertoe worden afspraken 
gemaakt tussen de TC, de trainers, jeugdcoördinator en ouders.   
Bij arbitraire zaken neemt TC de uiteindelijke beslissing. 
N.B. Ook voor andere groepen geldt een soortgelijke constructie (bv van B naar 
A, C naar B) 
 

 Overgang (JO19) A Junioren naar overige Senioren teams Senioren commissie  
Voor 2e jaars A-junioren, die niet in aanmerking komen voor de senioren standaard 
teams, wordt na de winterstop een voorstel gemaakt voor welke seniorenteams 
men in aanmerking kan komen. In overleg met de betreffende speler, de 
jeugdcoördinator, zijn ouders en de leiders van de niet standaard elftallen worden 
incidenteel mogelijkheden aangeboden tot het meevoetballen met de betreffende 
seniorenteams. 
 

 Het lenen van spelers door teams onderling (tijdelijk) 
Het onderling lenen van spelers uit andere teams geschiedt alleen in geval daarvoor 
dringende redenen bestaan. De trainers/leiders van de betreffende teams regelen dit 
in onderling overleg. De TC wordt hiervan altijd in kennis gesteld. In geval men er on-
derling niet uit komt, beslist de TC. 

 

 
NB  Voorkomen van degradatie vs kans op promotie 

Tegen het einde van het seizoen, in geval twee teams, spelers van elkaar/aan elkaar moe-

ten lenen om degradatie te voorkomen of promotie te realiseren zal deze afweging in overleg 

met de betreffende trainers/leiders door de TC worden gemaakt, waarbij continuïteit in ni-

veau en de effecten op de verenigingsdoelstellingen over de langere termijn bepalend zijn. 

Factoren die daarbij een rol spelen zijn: 

 Wat zijn redelijkerwijs de prestatieve verwachtingen voor de nieuwe selectie in het 

volgende seizoen dan wel op de langere termijn 

 Het onderlinge klasse verschil tussen de betreffende teams, leeftijdscategorieën. 

 De kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden voor het volgende seizoen. 

 
  



 

 pag. 11  Voetbaltechnisch beleidsplan vv Zuidhorn 2017 auteur TC 

5 Jeugdopleiding 
 

5.1  Ontwikkeling jeugdspelers en trainers 
 
Voor de ontwikkeling van zowel onze jeugdspelers als trainers van O13, O11 en O9 heeft de 
Vv Zuidhorn de Voetbaltechnische ontwikkeling Nederland (VTON) methode aangeschaft. 
VTON concept is de rode draad door de jeugdopleiding bij onze vereniging en dient er voor 
om over de langere termijn de continuïteit in de kwaliteit en samenhangende opbouw van 
trainingen in de opeenvolgende leeftijdscategorieën te bevorderen. Deze methode zorgt er-
voor dat de trainers de mogelijkheid hebben om (onder andere door middel van een z.g.n. 
app) kwalitatief goede trainingen te kunnen aanbieden. Het doel hierbij is dat jeugdspelers 
met meer plezier beter leren voetballen. 
 
De VTS (voetbal techniekschool) “Het verschil” vormt een belangrijk onderdeel in de voetbal-
opleiding voor met name de O11. De O9 en O11 pupillen worden getraind door de trainers 
van de voetbalschool zo mogelijk aangevuld met jeugdtrainers van de Vv Zuidhorn en/of sta-
giaires van sportopleidingen.  
Hiervoor wordt voor het begin van een nieuw seizoen een jaarplanning gemaakt door de TC.  
De ouders spelen hierbij een ondersteunende rol zodat de trainers zich maximaal op de trai-
ning kunnen richten. 
De O9-pupillen worden, voor zover niet door een trainer, getraind door een ouder.  
Vv Zuidhorn heeft daarvoor een complete trainingsmethodiek van VTON beschikbaar. 
De organisatie is in handen van de TC de coördinatie ligt bij de leiders van de teams. 
Dit concept wordt ondersteunt vanuit de TC onder andere door periodiek voorlichting, pre-
sentaties en instructies te organiseren onder de noemer “Train de trainer”. 
 

5.2  Het begeleiden van Senioren, Junioren, en Pupillen 
 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het begeleiden van jeugd 
en senioren in de voetbalvereniging dienen door het kader te worden uitgevoerd 
conform de richtlijnen zoals deze vermeld staan in het kaderboekje. De verantwoordelijkheid 
voor het aanzoeken/aanstellen van (jeugd) leiders berust respectievelijk bij de senioren- en 
de JC (nog samenstellen kaderboekje). 
 

  



 

 pag. 12  Voetbaltechnisch beleidsplan vv Zuidhorn 2017 auteur TC 

6 Kaderbeleid trainers 
 
De senioren en jeugdtrainers van standaard teams, (ZH 1, ZH 2, O9 tm O19) hebben hun 
trainersdiploma conform de KNVB reglementen. Potentiële nieuwe trainers voor de stan-
daardteams worden in de TC besproken en voor een uiteindelijk akkoord voorgedragen aan 
het hoofdbestuur.  
De overige trainers behoren minimaal te beschikken over de module betreffende de 
leeftijdscategorie die zij trainen. De jeugdtrainers zijn bij voorkeur spelers of oud-spelers van 
Vv Zuidhorn en worden door de JC aangesteld op advies van de TC jeugd. 
De VTON trainingsmethodiek zal in de toekomst steeds nadrukkelijker worden toegepast. In 
de toekomst aan te stellen trainers zullen daarom deze methodiek moeten onderschrijven, 
uitdragen en toe passen. 
 
De jeugdtrainers worden ondersteund, in de uitvoering van het jeugdplan VTON, door een 
technisch jeugdcoördinator d.m.v. frequente trainersbijeenkomsten, het aanbieden van 
trainingsmodules en thema- en demonstratietrainingen “Train de trainer”. Waar nodig zal de 
TC (jeugd) de jeugdtrainers individueel begeleiden. 
Vv Zuidhorn biedt kandidaat trainers aan een cursus te volgen met daarbij het uitgangspunt 
om na het behalen van het diploma minimaal 2 jaar binnen de Vv Zuidhorn het trainersvak uit 
te oefenen tegen een daarvoor geldende vergoeding. Afspraken worden in een overeen-
komst tussen kandidaat trainer en Vv Zuidhorn schriftelijk vastgelegd. 

 

6.1 Trainingen en wedstrijden 
 
De trainingen van alle teams vinden plaats volgens een vast rooster welke voor het begin 
van het seizoen wordt vastgesteld door de wedstrijdsecretaris. De medische verzorging is in 
handen van een deskundige, gediplomeerde staf. 
De standaardteams trainen twee keer per week. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, trainen 
ook de niet standaardteams twee keer per week. 
In principe wordt er altijd getraind, alleen bij extreme (weer)omstandigheden kan de 
trainer besluiten om niet te trainen.  
Bij algehele afgelasting op wedstrijddagen kan er op verzoek van de trainer, 
na overleg met de wedstrijdsecretaris, ook op die wedstrijddagen worden getraind.  
In beginsel trainen de standaardteams twee keer per week. Individueel kan hier om drin-
gende redenen (werk/studie/ziekte etc.) in overleg met de trainer van worden afgeweken.  
 
Voor de competitie vinden na minimaal 1 keer trainen, oefenwedstrijden plaats 
conform onderstaand model: 
Pupillen: selectie minimaal 2 overige teams 2 
Junioren: selectie minimaal 4 overige teams 2 
Senioren: selectie minimaal 4 overige teams 2 
Bij de jeugdteams wordt gestreefd naar minimaal twee toernooien per jaar, voor 
tijdens of na het seizoen. 
 

6.2 Keepertraining 
 
Binnen de vereniging wordt gewerkt met keeperstrainers voor zowel de senioren 
als de jeugd.  
Alle keepers van de senioren standaard teams en de keepers van de O13 t/m O19  
krijgen 1 keer per week een specifieke keeperstraining. Bij de O11 en O9 wordt dit 
beperkt tot de keeper van het standaard team. 
De seniorenkeepers worden door de keeperstrainer begeleid op onderdelen waarop 
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verbetering noodzakelijk is. Hij heeft hierover dan ook regelmatig contact met de 
hoofdtrainer. Keepers van niet standaard jeugdteams krijgen waar redelijkerwijs mogelijk 
keeper training. 
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7 Overig 

 

7.1 Aanbod voetbalactiviteiten binnen de vereniging 
 
Opleiding en evaluatie activiteiten binnen de vereniging. 
De TC jeugd is verantwoordelijk voor het opleiden van het vrijwilligerskader, begeleiders en 
trainers. Jaarlijks wordt het begeleidingskader scholing op technisch gebied aangeboden 
door de TC eventueel met medewerking van deskundigen. Het voetbaltechnisch beleidsplan 
en het jeugdopleidingsplan wordt hen dan gepresenteerd. Tevens wordt geëvalueerd wat er 
in organisatorische zin goed en fout gaat. 
 
Nevenactiviteiten 
Naast de competities en trainingen worden er nog tal van nevenactiviteiten 
georganiseerd zoals: 

 4 tegen 4 toernooien 

 Voetbalkampen voor jeugdelftallen/teams aan einde seizoen. 

 Winteractiviteiten in de zaal 

 In de winterstop nemen de jeugdteams deel aan tenminste 2 voetbalactiviteiten 

 Nieuwjaar wedstrijden tussen jeugdkader en selecties 

 Beachvoetbal 

 Zaalvoetbal 

 Toernooien 
 

7.2 Medische begeleiding 
 
De sportmedische taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door  
gediplomeerde verzorgers (opleiding fysiotherapie en/of ingeschreven in het 
kwaliteitsregister van het Nederlands Genootschap Sportmassage NGS)  
Voorafgaand aan het seizoen maken zij hun werkafspraken bekend aan de TC en 
spelersgroepen. Zij overleggen samen over de juiste behandeling van blessures. 
De verzorgers dienen op trainingsavonden en bij wedstrijden van de 1e senioren 
selectie aanwezig te zijn.  
Uitgangspunt is een speler op verantwoorde manier speelklaar te krijgen voor de eerstko-
mende wedstrijd anders dan via verwijzing/behandeling door de huisarts. 
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8 Tot slot 
 
Dit voetbaltechnisch beleidsplan dient er voor dat er duidelijk en herkenbare technische 
organisatie bestaat waarbij in de vereiste voorwaarden is voorzien. Een herkenbaar en aan-
sprekend plan dat door de gehele vereniging wordt gedragen en uitgedragen. Het is noodza-
kelijk dit voetbaltechnisch beleidsplan jaarlijks te toetsen en 
aan het eind van ieder seizoen te evalueren zodat verbeteringen kunnen worden doorge-
voerd. 
De TC zal hiervoor zorgdragen. Een ambitieuze vereniging als Vv Zuidhorn, waarin wordt ge-
streefd naar vooruitgang van het niveau van de individuele jeugdspeler, de senioren en de 
organisatie, kan niet zonder een technisch beleidsplan. 
Met de medewerking van onze huidige en toekomstige trainers, onze kaderleden en 
overige leden en vrijwilligers hopen wij dat het beleidsplan in de toekomst zijn 
vruchten zal blijven afwerpen. 
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Bijlage - Verwante documentatie 
 
 
NB 

- Er is een jeugdleidraad waarin alle niet voetbaltechnische zaken betreffende 
de jeugd zijn beschreven 

- Er is een opleidingsplan (technisch jeugdplan)  waarin trainingen en trainings-
doelstellingen per leeftijdscategorie zijn vastgelegd. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van de uitgangspunten van VTON 

- Er wordt een kaderboekje geschreven voor het (jeugd)kader; leiders en trai-
ners met onderwerpen als verantwoordelijkheden bevoegdheden, omgangs-
vormen, maar ook pragmatische zaken als EHBO, AED, tenues, materiaal, 
kleedkamerverdeling, bestuurskamer ondersteuning, etc.  

- Er is een normen en waarden beleid ontwikkeld (Basis Elf) 
- Er is een jaarplanning van de TC vastgesteld 

- Er zijn werkafspraken vastgelegd binnen de TC 

 


