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Dit VoetbalTechnisch BeleidsPlan (VTBP) is samengesteld door de Technische Commissie 

(TC) van vv Hulzense Boys te Hulsen. Het is tot stand gekomen in samenwerking met een 

afvaardiging van verschillende mensen binnen de club die hun input hebben gegeven. 

Na goedkeuring van het algemeen bestuur zal dit VTBP geïmplementeerd worden en gelden

als leidraad voor alle senioren- en jeugdteams voor de seizoenen 2022-23 t/m 2024-25. 

Hierna zal het plan herzien worden en waar nodig aangepast.

Dit plan past binnen de kaders en visie van onze club en heeft als doel om een passend, 

toekomstbestendig en breed gedragen technisch beleid neer te zetten. Het is een raamwerk 

voor de gehele vereniging en zal als zodanig worden bewaakt op inhoud en uitvoering door 

de Technische Commissie. Om hier goede invulling aan te geven wordt van alle geledingen 

binnen de club (bestuur, commissies, leden, ouders, begeleiding) verwacht zich hieraan te 

conformeren en waar mogelijk bij te dragen.

VO E T B A LT E C H N I S C H B E L E I D S P L A N 
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1.1 ALGEMENE INFORMATIE & STRUCTUUR
 vv Hulzense Boys heeft een ledenaantal van ongeveer 650. Het aantal elftallen/teams dat uitkomt in de KNVB competitie 
bedraagt aan het begin van het seizoen 2022-23 28 stuks, verdeeld in 8 seniorenelftallen, 16 jeugdelftallen/teams, 2 vrouwenteams 
en 2 meidteams. De mini’s en 45+ groep spelen niet in competitieverband.

Niveau prestatieteams mannen start seizoen 22/23:
1e elftal: 1e klasse KNVB zaterdag
2e elftal: reserve 1e klasse KNVB
JO19-1: 3e klasse
JO17-1: 3e klasse
JO15-1: 4e klasse
JO13-1: 3e klasse
JO12-1: 3e klasse
JO11-1: 1e klasse
JO10-1: 2e klasse
JO9-1: 3e klasse
JO8-1: 3e klasse

Niveau prestatieteams vrouwen start seizoen 22/23:
1e elftal: 3e klasse
MO17-1: 1e klasse
MO15-1: 2e klasse

Binnen Hulzense Boys kan er zowel op prestatieniveau als op recreatief niveau gevoetbald worden. Trainingen van alle teams 
(senioren en jeugd) vinden plaats volgens een vast rooster, welke aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld. Het streven is 
dat trainers van de diverse selectieteams minimaal beschikken over een Trainers Cursus 3 (TC-3 / UEFA C)-licentie van de KNVB, of 
bereid zijn hiervoor in opleiding te gaan.

De accommodatie bestaat uit: 
• Een kunstgras-hoofdveld met daarnaast nog drie speelvelden, waarvan één kunstgrasveld. Op dit moment hebben 
 alle velden kunstlicht, behalve veld 2. Alleen de twee kunstgrasvelden kunnen vooralsnog gebruikt worden voor trainingen 
 binnen de vereniging. 
• Clubgebouw (volledig vernieuwd per januari 2023)
• Kleedgebouw met daarin elf kleedlokalen, een volledig ingerichte verzorgingsruimte en drie scheidsrechterskleedkamers.

De organisatiestructuur bestaat uit een hoofdbestuur waarbij ieder bestuurslid een aandachtsgebied heeft waarvoor hij/zij 
verantwoordelijk is. Hieronder valt ook de Technische Commissie, idealiter vertegenwoordigd in het hoofdbestuur in de persoon van 
een Bestuurslid Technische Zaken. 

01
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ORGANOGRAM BESTUUR VV HULZENSE BOYS

ORGANOGRAM TECHNISCHE COMMISSIE

Voorzitter  

Klankbord-
commissie

Bouwcommissie

Commissie 
Wedstrijdzaken

Commissie Leden 
(ledenadministratie, 

contributies,
 intake en exit)

Commissie 
Explotatie 

Clubgebouw

Commissie 
Financiën

Bar 
commissie

Kas 
commissie

Commissie 
Sponsoring, 

PR, 
ledenwerving 
en commissie 

Kleding

Technische 
Commissie (TC)

Commissie 
Aktiviteiten,

Jeugdbestuur

Secretaris Penningmeester
Bestuurslid 

Organisatorische 
zaken

Bestuurslid 
Technische zaken

Bestuurslid 
Algemene zaken

Hoofd Selectie Senioren 
(1e + 2e elftal)

Jasper de Jong

Hoofd Lagere Senioren 
(vanaf 3e elftal)

Hoofd Jeugd Bovenbouw
(JO13 t/m JO19)

Hoofd Technische
Commissie (TC)

Hoofd Jeugd Onderbouw
(Mini’s t/m JO12)

Coördinator Jeugd 
Onderbouw 

Hoofd 
Vrouwenvoetbal

Coördinator 
Vrouwenvoetbal

Gerard van der Zande

Gert Kamphuis

Ondersteunende functies:
Keeperscoördinator (René Kamphuis)
Trainersbegeleider (Roland Nijmeijer)

René Snellink Ruben Verduin Tim van der Zande Marco Overkamp

Kevin Bokdam Jade Scholten

Esmee Tukkers

De Technische Commissie is onderverdeeld in verschillende aandachtsgebieden, te weten: senioren selectie (1e + 2e elftal), lagere 
senioren (vanaf 3e elftal), jeugd bovenbouw (JO13 t/m JO19), jeugd onderbouw (Mini’s t/m JO12) en de afdeling Meiden- en 
vrouwenvoetbal. Voor elke afdeling is minimaal één (hoofd) coördinator aangesteld, die waar nodig ondersteund wordt door extra 
coördinatoren. Aanvullend bestaan in de huidige structuur een tweetal ondersteunende functies, namelijk die van keeperscoördinator 
en trainersbegeleider. Indien de behoefte ontstaat kunnen er aanvullingen of wijzigingen volgen op deze structuur. Denk hierbij aan 
een hoofd jeugdopleiding of een extra coördinator voor de jeugd bovenbouw. 

1.2 MISSIE HULZENSE BOYS
“Een veilige, gastvrije omgeving waarin talentontwikkeling centraal staat”

Veiligheid
Wat? Het creëren en waarborgen van een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt. 
Waarom? Als club vinden wij het belangrijk om een gevoel van geborgenheid uit te stralen. Sociale veiligheid is een belangrijk 
maatschappelijk thema en hierin willen wij als vereniging het goede voorbeeld geven. 
Hoe? Door ouderavonden te organiseren en bijvoorbeeld ook door bij ouders en leden te inventariseren welke mening zij hebben als 
het gaat over bepaalde aspecten van (sociale) veiligheid binnen de club. Op basis van de uitkomsten van zo’n inventarisatie kunnen 
concrete acties uitgezet worden die ten goede komen aan dit thema. 

Gastvrijheid
Wat? Een warme en gemoedelijke vereniging waarin zowel leden (nieuw en bestaand) als bezoekers zich welkom voelen. 
Waarom? Hulzense Boys is en blijft een dorpsclub met gezonde ambitie. Deze uitstraling heeft de club veel trouwe leden en een goed 
imago opgeleverd, hetgeen ook een aantrekkelijke werking heeft op (potentiële) nieuwe leden en bezoekers.
Hoe? Door actief en gestructureerd in ledenwerving te investeren, maar bijvoorbeeld ook door vrijwilligers structureel te binden en 
boeien bij de club. 

Talentontwikkeling
Wat? Het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren tot jeugd) om op een zo 
hoog mogelijk niveau te kunnen spelen.
Waarom? De sportieve prestaties zijn bepalend voor de groei en levensvatbaarheid van de club. De ambitie is altijd om optimaal te 
presteren en dit begint bij het gericht opleiden en begeleiden van spelers en trainers.
Hoe? Door een omgeving te creëren waarin spelers hun maximale potentieel kunnen benutten. Denk hierbij aan kwalitatief goede 
(begeleiding van) trainers, goede faciliteiten op en rondom het veld, alsmede het investeren in gerichte begeleiding en ontwikkeling 
van spelers.

Het bestuur van vv Hulzense Boys wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie op voetbalgebied breed gedragen 
wordt. Deze voetbalvisie bestaat uit:
• Duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingsdoelen per leeftijdsgroep.
• Herkenbaar en aanvallend, dominant en initiatiefrijk spel. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven zal gebeuren aan de  
 hand van spelprincipes die club-breed nagestreefd worden (bv. hoog druk zetten, lengte voor diepte-ballen, as dicht bij balverlies).  
 De 1-4-3-3 opstelling geldt hierbij als uitgangspunt. 
• VTON wordt actief gebruikt in de begeleiding en ontwikkeling van spelers. Per leeftijdsgroep worden doelstellingen geformuleerd. 
Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen senioren en jeugd en tussen selectieteams en overige teams. Bij selectieteams 
staat ontwikkeling van de spelers voorop in combinatie met spelplezier, bij de overige teams is het spelplezier het belangrijkste 
uitgangspunt. 

Deze visie is ook meegenomen bij het vaststellen van de verschillende doelstellingen op voetbaltechnisch gebied. 
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1.3 DOELSTELLING TC
De algemene doelstelling van de Technische Commissie is om voorwaarden te scheppen om iedere individuele speler zijn/haar top te 
laten bereiken. Bij selectieteams staat ontwikkeling van de spelers voorop in combinatie met spelplezier, bij de overige teams is het 
spelplezier het belangrijkste uitgangspunt.

De hoofddoelstellingen in het kader van het technisch beleid zijn als volgt vastgesteld:
• Het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren tot jeugd) om op een zo hoog  
 mogelijk niveau te kunnen spelen. 
• Op korte termijn betekent dit als doelstelling behoudt in de 1e klasse met het eerste mannenelftal. Op lange termijn is het streven  
 om minimaal in de top van de 2e klasse te spelen. Bij het tweede elftal is het streven reserve 1e klasse KNVB. Het 2e team wordt  
 gezien als opleidingsteam. Bewaking van de clubidentiteit van vv Hulzense Boys geldt als voorwaarde in het nastreven van deze  
 doelstellingen.
• Voor de lagere senioren en niet-selectie jeugdteams ligt de aandacht met name op behoud van het spelplezier. Hierbij wordt   
 gestreefd naar een evenredige verdeling van de spelers over de teams, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de  
 individuele voorkeuren van spelers. 
• De club wil zich de komende jaren nog meer richten op het vrouwen- en meisjesvoetbal. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve  
 zin wil Hulzense Boys hierin groeien. Voor Vrouwen 1 is behoud in de 3e klasse op de korte termijn en op lange termijn (4-5 jaar)  
 doorgroei naar de 2e klasse als doelstelling gesteld. Daarnaast wordt gestreefd naar minimaal één team per meidenlichting 
 (MO13 t/m MO20) en minimaal 2 damesteams zodat er een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen prestatievoetbal en  
 recreatief voetbal. Het Vrouwenvoetbal is een volwaardig onderdeel van onze vereniging en wordt afzonderlijk vertegenwoordigd  
 in de TC. 
• Voor alle 1e selectieteams binnen de jeugd wordt gestreefd naar minimaal 1e klasse niveau (uiterlijk eind seizoen ’24-’25). 
 Op korte termijn betekent dit voor de selectie jeugdteams jongens het bereiken van minimaal de 2e klasse in het seizoen ‘22/’23.  
 Voor de meidenteams is (behoud) 1e klasse niveau de doelstelling. 

1.4 DOELSTELLINGEN PER AANDACHTSGEBIED

Doelgroep Korte termijn doelstellingen 
(seizoen ’22-’23)

Lange termijn doelstellingen 
(t/m seizoen ’24-’25)

Ondersteunende acties / 
initiatieven

1e elftal Handhaving 1e klasse Structureel top 2e klasse 
niveau spelen
 
Evenwichtige balans tussen 
eigen jeugd en spelers van 
buitenaf (streven is een 1e 
selectie bestaande uit min. 
driekwart spelers uit eigen 
jeugd of spelers met 3 of 
meer speelseizoenen bij HB)
 
Duidelijk ontwikkelplan- en 
visie voor aanhakende 
jeugdspelers
 
Constructieve en gestructu-
reerde samenwerking met 
het 2e en JO19-1 elftal
 
Herkenbare speelwijze 
(aanvallend voetbal, hoog 
druk zetten)
 
Randvoorwaarden op peil 
houden en waar mogelijk 
verbeteren

Stagespelers 2e en JO19-1 
mee laten trainen met 1e 
elftal
 
Huidige begeleiding minimaal 
in stand houden 
 
Deelname Tukkercup / 
Beltona
 
Positieve bijdrage leveren 
aan de club (buiten het veld) 
middels eigen initiatieven en 
vrijwilligerswerk

2e elftal Handhaving reserve 
1e klasse

Structureel reserve 1e klasse 
niveau spelen
 
Spelers zodanig ontwikkelen 
dat er jaarlijks 2 spelers naar 
de 1e selectie doorstromen
 
Herkenbare speelwijze 
(aanvallend voetbal, hoog 
druk zetten)
 
Duidelijk ontwikkelplan- en 
visie voor aanhakende 
jeugdspelers
 
Constructieve en gestructu-
reerde samenwerking met 
het 1e, 3e en JO19-1 elftal

Stagespelers trainen met 1e 
elftal mee
 
Deelname Tukkercup / 
Beltona
 
Positieve bijdrage leveren 
aan de club (buiten het veld) 
middels eigen initiatieven en 
vrijwilligerswerk

Lagere senioren 
(3e t/m 8e elftal)

Alle lagere seniorenteams 
met plezier, voldoende 
spelers en een leider op het 
juiste niveau competitie laten 
spelen

Jeugdspelers die tegen 
de selectie aanzitten meer 
kansen en mogelijkheden 
bieden
 
Heldere kaders en voorwaar-
den scheppen ten aanzien 
van recreatie/vriendenteams 
(aantallen, privileges, etc.)

Inventariseren van realisatie 
3e elftal als selectieteam
 
Spelregels en afspraken 
opstellen m.b.t. recreatie/
vriendenteams
 
Positieve bijdrage leveren 
middels eigen initiatieven en 
vrijwilligerswerk

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina
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Jeugd bovenbouw 
(JO13 t/m JO19)

Alle selectieteams JO13-1 
t/m JO19-1 op minimaal 
2e klasse niveau 

Spelers met potentie onder 
voldoende weerstand laten 
spelen > vraagt wellicht om 
sneller doorschuiven naar 
volgende lichting
 
Trainers maken structureel 
gebruik van VTON
 
Trainersbijeenkomsten 
(intern en extern) worden 
structureel goed bezocht

Alle selectieteams JO13-1 
t/m JO19-1 op minimaal 
1e klasse niveau 

Alle bovenbouwlichtingen 
bestaan uit tenminste twee 
jeugdteams met minimaal 14 
spelers per team
 
Ieder jaar minimaal 2 spelers 
naar de selectie (1e/2e elftal)
 
Selectietrainers zijn in het 
bezit van minimaal een TC3 
diploma

Techniektraining voor spelers 
(t/m JO15 en evt. JO17) met 
potentie 

Selectietrainers faciliteren 
om opleidingen te volgen 
 
Ontwikkel- en 
evaluatie gesprekken voeren 
met trainers
 
Voldoende budget 
beschikbaar stellen
 
Trainersbegeleiding 
faciliteren
 
Toepassing VTON stimuleren

Jeugd onderbouw 
(t/m JO12)

Groei van op dit moment 207 
naar 220 jeugdleden (incl. bo-
venbouw). Met name aanwas 
bij de mini’s 
 
Weinig verloop onder jeugd-
trainers 
 
Trainers maken structureel 
gebruik van VTON
 
Trainersbijeenkomsten 
(intern en extern) worden 
structureel goed bezocht 

Alle selectie jeugdteams 
spelen minimaal 1e klasse 
niveau
 
Elke jeugdlichting bestaat 
uit minimaal 2 teams, bij 
voorkeur minimaal 3
 
Groei naar 250 jeugdleden 
(incl. bovenbouw)

Selectietrainers faciliteren 
om opleidingen te volgen 
 
Trainersbegeleiding 
faciliteren
 
Voldoende budget beschik-
baar stellen
 
Organisatie van 
ledenwervingsactiviteiten 
i.s.m. jeugdbestuur
 
Peutergym starten
 
Toepassing VTON stimuleren

Vrouwen senioren Vrouwen 1 handhaving 
3e klasse
 
Vrouwen 2 handhaving 
4e klasse

Vrouwen 1 minimaal top 
3e klasse niveau
 
Vrouwen 2 minimaal top 
4e klasse niveau
 
Minimaal 2 vrouwenteams 
met onderscheid tussen 
presentatie en recreatie
 
Doorgroeien naar 120 leden 
(incl. jeugd) in seizoen ’23-’24 
en naar minimaal 140 leden 
in seizoen ’24-’25 
 
Trainer vrouwen 1 minimaal 
in bezit van TC3 diploma

Trainers faciliteren om 
opleidingen te volgen 
 
Organiseren van passende 
faciliteiten
 
Individuele ontwikkelgespre-
ken met speelsters
 
Integratie vrouwenvoetbal 
stimuleren door inzet in 
clubfuncties

Jeugd meiden Meidenteams 
(MO15 en MO17) 
op 1e klasse niveau

Alle meidenteams op mini-
maal 1e klasse niveau
 
In ieder leeftijdscategorie 
minimaal één team (MO13-
MO15-MO17-MO20)
 
Doorgroeien naar 120 leden 
(incl. senioren) in seizoen 
’22-’23 en naar minimaal 140 
leden in seizoen ’23-’24

Trainers faciliteren om 
opleidingen te volgen 
 
Techniektraining voor 
speelsters (t/m MO15 en evt. 
MO17) met potentie 
 
Organisatie van 
ledenwervingsactiviteiten 
i.s.m. jeugdbestuur
 
Organisatie van extra activi-
teiten voor meiden
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2.1 HET OPLEIDEN VAN (JEUGD)VOETBALLERS/STERS
vv Hulzense Boys wil werken volgens de onderstaande opleidings- en coachdoelstellingen per leeftijdscategorie op basis van 
Techniek, Inzicht, Communicatie (TIC, het KNVB-model), met daaraan toegevoegd Mentaliteit en Motoriek (TICMM):

Doelgroep Centraal Doel Inhoud

 Mini’s + JO/MO 8, 9 BAL IS DOEL Voorfase: het leren 
beheersen van de bal

Vaardigheidsspelvormen:
richting, snelheid, 
nauwkeurigheid 
techniektraining

JO/MO 10, 11, 12 BAL IS MIDDEL Basisspel – Rijpheid Spelinzicht en technische 
vaardigheden ontwikkelen 
d.m.v. het spelen in 
basisvormen.

Mentale aspecten

Motorische ontwikkeling

JO13, 15 + MO13, 15 WEDSTRIJD IS MIDDEL Wedstrijd – rijpheid 
(11-11)

Teamtaken, taken per linie 
en posities ontwikkelen door 
kleine en grote wedstrijd-
vormen.

Mentale aspecten, 
wedstrijdcoaching.

Motorische ontwikkeling

JO 17, 19 + MO 17, 19 WEDSTRIJD IS DOEL Competitie – rijpheid Wedstrijdcoaching:
rendement, wedstrijdrijpheid, 
mentale aspecten.

Motorische ontwikkeling

Senioren COMPETITIE IS DOEL Optimale rijpheid in 
senioren/topvoetbal

Specialisatie of 
multifunctionele beïnvloeding

02
OPLEIDEN, 
TRAINEN EN SPELEN
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Doelgroep Te behandelen thema’s Accenten in de training

 Mini’s + JO/MO 8, 9 Dribbelen, drijven, passen en trappen (links en 
rechts), ingooien, gericht schieten, afwerken op 
doel, bal aanname, leren samenspelen (in kleine 
partijen) en duel 1:1 (aanvallend)

Ruime bewegingservaring laten opdoen MET 
BAL, veel spelvormen, positieve benadering 
(stimuleren tot aanvallen en scoren), ruimte laten 
voor eigen ontdekkingen, doeltjes groot (meer 
scoringsmogelijkheden), speelse oefenvormen en 
veel balcontacten.
Links en rechts trappen

JO/MO 10, 11, 12 Gericht schieten, passen en trappen (links en 
rechts), dribbelen, drijven, verwerken van 
de bal, schijnbewegingen, ingooien, duel 1:1 
(aanvallend en verdedigend), afwerken op doel, 
eenvoudige positiespelen (4:1 en 3:1), uitspelen 
van de 2:1 situatie, koppen (lichte ballen over 
korte afstand, techniek scholen, angst wegnemen, 
kleine partijspelen (veel 4:4), wendbaarheid en 
sprinttechniek

Ideale leeftijd voor motorisch leren, veel op 
techniek trainen, veel spel- en wedstrijdvormen, 
kleine partijspelen en uitbouwen van eenvoudige 
positiespelen en veel balcontacten. Bij O12 aan-
dacht schenken aan de overgang naar groot veld. 
Links en rechts trappen.
Coaching

JO13 + MO13 Verwerken van de bal, dribbelen en drijven met 
de bal, schijnbewegingen, passen en trappen 
(links en rechts), wendbaarheid en sprinttechniek, 
koppen (als in wedstrijdsituaties; denk aan niet 
te zware ballen), afwerken op doel, “achterlangs 
komen” bij aanvallen, druk zetten (pressie), 
opbouw van achteruit (5:3), positiespel 2:1, duel 
1:1 (verdedigend en aanvallend) en uitspelen van 
overtal situaties

Basis- en baltechnieken staan voorop, veel 
spelsituaties nabootsen, blijven schaven aan 
de techniek en dit onder weerstand middels 
wedstrijdsituaties en creativiteit van spelers niet 
inperken.
Links en rechts trappen.
Coaching

JO15 + MO15 Positiespelen (3:1, 4:2, 5:2, 5:3, 4:3), duel 1:1 (ver-
dedigend en aanvallend), de kaats, individuele 
baltechniek blijven scholen, koppen (aanvallend), 
opbouw van achteruit (gebruik maken van de 
‘4’ positie), druk zetten, positioneel verdedigen, 
omschakeling (balbezit en balverlies), afwerken, 
manier van aanbieden in balbezit (loopacties) en 
‘achterlangs komen’ bij aanval.

Technische voetbalvaardigheden vanuit wed-
strijdsituaties (handelingssnelheid vergroten), 
veel positie- en partijspelen, geen krachttraining 
(lengtegroei), werken aan individuele tekortko-
mingen en tactisch leren denken.
Links en rechts trappen.
Coaching

JO17 + MO17 Positiespel in de opbouw, duel 1:1 (verdedigend 
en aanvallend), inschuiven van onze nr. 4, manier 
van aanbieden/ loskomen, koppen (aanvallend 
en verdedigend), diversiteit in afwerking, druk 
zetten, spel verleggen, aansluiting linies bij bal-
bezit tegenstander, kruisen aanvallers, aanbieden 
spitsen, stilstaande situaties (aanvallend en 
verdedigend) en uithoudingsvermogen

Wedstrijdsituaties nabootsen met de nodi-
ge weerstanden in een hoog tempo, blijven 
verbeteren van technische elementen, trainen 
op handelingssnelheid en uithoudingsvermogen, 
wedstrijdtactiek en taken terug laten komen (ook 
per linie behandelen) en veel in positiespelen 
(middels man-meersituatie)
Links en rechts trappen.
Coaching

JO19 + MO19 Opbouw en zoeken middenvelders (bij diep-
temogelijkheden middenvelders overslaan), 
wisselwerking tussen 4 en 10, omschakelmoment 
tussen balbezit en balverlies, druk zetten, spel 
verleggen middels crosspas, stilstaande situaties 
(aanvallend en verdedigend) en wedstrijd 
controleren

Technische facetten onder de hoogste weerstan-
den beheersen, wedstrijdsituaties nabootsen 
(tactisch denken), trainen op spelhervattingen, 
individuele aandacht voor technisch en tactische 
vaardigheden, conditie en fysieke weerbaarheid 
opschroeven voor seniorenniveau.
Links en rechts trappen.
Coaching

2.2 HET OPLEIDEN VAN KEEPERS
vv Hulzense Boys wil voor haar keepers, net als bij voetballers, een gestructureerd leerproces nastreven.

Doelgroep Centraal Doel Te behandelen thema’s

Mini’s, JO/MO 8,9,10,11,12 Techniek Beheersing van de bal, 
standaardbeginselen. Alles ge-
baseerd op snelheid, coördinatie 
en flexibiliteit.

Vangen, uitwerpen, Uittrappen 
rechts en links, oppakken van 
de bal, vallen, springen (in rela-
tie met het vangen), wegnemen 
angst en krampachtigheid

JO13 + MO13 Techniek + Tactiek Beheersing van de bal + ont-
wikkelen van inzichten. Hogere 
weerstand. Starten fysiek. Hoge 
snelheid.

Vangen, uitwerpen, uittrappen, 
rechts en links,vallen rollen en 
opstaan, voetenwerk, springen 
in relatie tot het verwerken van 
de bal, bodemgewenning, op-
bouwend spelen, goed opstellen 
in de goal. Coaching.

JO15 + MO15 Techniek + Tactiek Perfectioneren van technische 
vaardigheden + tactisch denken. 
Veel gebaseerd op fysiek en 
flexibiliteit. 

Uitwerpen en trappen, rechts en 
links, voetenwerk, vallen, rollen 
en opstaan, stompen, opbou-
wend spelen, meevoetballen in 
balbezit en balbezit tegenstan-
der, Coaching. 

JO17 + MO17 Tactiek + fysiek Perfectioneren van coördinatie 
en fysiek onder hoge weerstand. 
Ook mindere punten trainen.

Uitwerpen en trappen, rechts en 
links, voetenwerk, vallen, rollen 
en opstaan, stompen, opbou-
wend spelen, meevoetballen in 
balbezit en balbezit tegenstan-
der, conditioneel werken, kracht, 
snelheid, reactie en doorzet-
tingsvermogen

JO19 + MO19 Tactiek + fysiek Tactisch rijpen en fysieke 
weerbaarheid ontwikkelen voor 
het seniorenvoetbal. Het maken 
van de juiste keuzes. 

Meevoetballen in balbezit en 
balbezit tegenstander, opstel-
ling en verdediging organiseren, 
coaching, conditioneel werken, 
kracht, snelheid, reactie en 
doorzettingsvermogen
Coaching.
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2.3 HULPMIDDELEN

VTON
De app “VTON” wordt gebruikt door jeugdtrainers. Hiermee wordt een rode draad gecreëerd door de gehele opleiding en leren 
spelers per lichting hetzelfde doordat trainingen per lichting ook hetzelfde zijn. Het platform bevat een zeer divers aanbod aan 
oefenstof dat is afgestemd op de leeftijd van spelers en de te behandelen thema’s per lichting. Daarnaast zijn er mogelijkheden 
om de individuele ontwikkeling van spelers te beoordelen en monitoren. Hiermee draagt het bij aan de gerichte opleiding van 
jeugdspelers en kennisverbreding van de trainers, binnen de te behandelen thema’s en accenten zoals in de doelstellingen per 
lichting geformuleerd. 

Trainersbegeleiding
Met name bij de jongere jeugdelftallen hebben trainers vaak weinig tot geen ervaring. Er is geconstateerd dat deze trainers 
gedurende het seizoen behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van trainingen, omgang met spelers en communicatie 
richting ouders en begeleiding.

Een ervaren trainer (minimaal in het bezit van TC 3 diploma) zal hierom de rol vervullen van trainersbegeleider met de volgende 
taken en verantwoordelijkheden:
• Minder ervaren trainers ondersteunen en adviseren in het trainersvak
• Fungeren als stagebegeleider/beoordelaar voor jongens of meiden die hun stage invullen als jeugdtrainer
• Verbeterinitiatieven introduceren en implementeren t.b.v. ontwikkeling van jeugdtrainers
• Organiseren van trainersbijeenkomsten gericht op (bij)scholing. Het streven is om minimaal 3 bijeenkomsten 
 per seizoen te organiseren.
• Beoordelen welke trainers met doorgroeipotentie cursussen willen volgen en dit proces coördineren 

Op deze manier is er meer aandacht voor de gerichte ontwikkeling en ondersteuning van jeugdtrainers, wat leidt tot hogere 
betrokkenheid en motivatie bij de trainers. Hierdoor blijven trainers mogelijk langer aan en zijn ze sneller gemotiveerd zich door 
te ontwikkelingen in het trainersvak. Dit met als doel om de kwaliteit van het trainerscorps en daarmee ook de kwaliteit van de 
jeugdopleiding te verbeteren. Dit heeft voor de club ook een positieve uitstraling op de jeugdspelers en ouders. 

Inzet selectiespelers
Selectiespelers van het 1e en 2e en Vrouwen 1 zullen worden ingezet bij het trainen van jeugdteams. Hierbij wordt gerouleerd tussen 
verschillende teams. Doel van de inzet is het leren van meer ervaren spelers. Hierbij kan algemene ontwikkeling de inzet zijn maar 
ook het ontwikkelen op een specifieke positie. 

Ontwikkelopdrachten
Voor de selectieteams bovenbouw in de jeugd worden ontwikkelopdrachten geformuleerd. Bijvoorbeeld:
• Spelers moeten zelf nadenken over bijvoorbeeld de tactische taken per linie.
• Wat is je rol in het team en presenteer dit aan de rest.
• Hoe denken spelers over de aankomende wedstrijd.
• Bij elkaar zitten, overleggen punten, noteren en presenteren.

Het doel van deze ontwikkelopdrachten is spelers actief te laten nadenken over hun eigen ontwikkeling, die van medespelers 
en het team. 

Daarnaast wordt er bij de keepers ook gewerkt met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), waarin extra aandacht wordt besteed aan 
individuele doelen en verbeterpunten van de keepers. Deze methode kan ook worden ingezet door trainers van selectie-elftallen 
bovenbouw voor de individuele begeleiding en ontwikkeling van spelers. 

2.4 TRAININGEN
We streven naar minimaal 1 trainer per team. De selectieteams trainen minimaal 2x per week en de overige teams, zolang de 
capaciteit dit toelaat, ook 2x per week.

Per team en individu wordt bekeken of eerstejaars spelers die net buiten de 1e jeugdselectie vallen, de eerste training van de week 
bij de eerste selectiegroep mee kunnen trainen. Zo krijgen ook zij de kans om zich verder te ontwikkelen en alsnog de stap naar de 1e 
jeugdselectie te maken.

In het algemeen staan spelers uit de selectieteams die 2x trainen eerder in de basis dan spelers die 1x getraind hebben, 
uitzonderingen daargelaten. Trainers zijn hierin leidend. 

Alleen bij extreme (weer)omstandigheden zal de trainer besluiten niet te trainen. Bij complete afgelasting op de wedstrijddag bepaalt 
de trainer of en waar er getraind wordt. Vrije zaterdagen worden normaal gesproken gebruikt om te trainen. Verzoeken tot trainen 
bij andere clubs i.v.m. studie/werk worden door de TC behandeld, waarna bij voorkeur de trainers de contacten overnemen en 
onderhouden.

2.4.1 SPECIFIEKE TRAININGEN
Binnen Hulzense Boys is het streven om de volgende specifieke trainingen aan te bieden:
• Individuele training, techniektraining, mogelijk op vrijdagavond, met als doel om spelers extra ontwikkelmogelijkheden te bieden.  
 Onder begeleiding van ervaren trainers en (1e elftal) spelers.
• Carrousel/schakeltrainingen voor de jongere jeugd (JO/MO8 tm JO/MO12). Dit betekent bv. 8 oefeningen over een heel veld   
 uitzetten, per oefening een of twee trainers en groepjes de oefeningen af laten gaan. Voordeel is dat spelers veel aan de bal zijn,  
 hierdoor veel leren en trainingen niet stil staan. 
• Voor de oudere jeugdteams een vorm vinden om i.p.v. met het team, per linie te trainen, dus aanvallers, middenvelder en   
 verdedigers bij elkaar.
• Waar mogelijk alternatieve trainingen en clinics aanbieden met behulp van andere (voetbal)organisaties. Bijvoorbeeld op het  
 gebied van looptraining, fitness of voeding. 

2.5 COMPETITIE-INDELING
Sinds het seizoen 2020/’21 wordt bij de pupillen landelijk gevoetbald via een vernieuwde competitieopzet. De O8 tot en met de 
O12 spelen in vier korte reeksen, waarbij na iedere reeks een herindeling volgt. Teams kunnen zich voor aanvang van elke fase 
inschrijven.

Vanaf seizoen 2022/’23 is de competitie indeling voor junioren jeugdteams anders ingericht door de KNVB dan in voorgaande jaren. 
Voor de juniorenteams (JO13 t/m JO19) wordt op basis van (historische) wedstrijdgegevens uit Sportlink bepaald wat de relatieve 
sterkte van spelers is. Wanneer bekend is in welk team spelers gaan spelen is het mogelijk om een teamsterkte (‘Teamindex’) 
te bepalen. Teams worden o.b.v. deze teamindex vervolgens ingedeeld in een klasse, waardoor er idealiter meer gelijkwaardige 
wedstrijden en competities ontstaan. Het seizoen bestaat vervolgens uit 3 fasen:
• Fase 1: bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de herfstvakantie
• Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie
• Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop
Na elke fase vindt er een herverdeling plaats o.b.v. de opnieuw berekende Teamindex. 

Ook voor het meidenvoetbal (MO13 t/m MO20) zijn er vanaf seizoen ‘22/’23 wijzigingen in de competitieopzet. 
Een seizoen zal bestaan uit 4 fasen:
• Fase 1: indicatiefase met 6 of 7 wedstrijden (vrije inschrijving)
• Fase 2: controlefase met 7 wedstrijden (herindeling o.b.v. resultaten)
• Fase 3: hele competitie met 14 wedstrijden (herindeling o.b.v. resultaten)
• Fase 4: toernooidag
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2.6 WEDSTRIJDEN
Voor de competitie vinden, na minimaal 1x trainen, oefen- of bekerwedstrijden plaats conform onderstaand model:

Per seizoen worden gemiddeld 22 competitiewedstrijden gespeeld. Het behalen van het kampioenschap door senioren betekent 
automatisch promotie naar een hogere klasse. De jeugdcompetities zijn, zoals eerder uitgelegd, opgedeeld in verschillende fasen. 

Bij de jeugdteams wordt gestreefd naar minimaal één toernooi voor, tijdens of na het seizoen.

2.7 BELOFTENCOMPETITIE
Er wordt nagestreefd om ieder seizoen mee te spelen in een competitie voor spelers t/m 21 jaar
Deze spelers zullen zowel geput worden uit de senioren- als uit de jeugdteams. Selectie wordt uitgevoerd door de aangewezen 
trainer van het beloften elftal i.s.m. de hoofdtrainers 1e en 2e elftal en de trainer JO19-1 (en evt. 3e elftal + JO17-1). 
Doelstelling hiervan is om op een gestructureerde manier iets extra’s te doen voor de talenten binnen de vereniging en deze spelers 
in staat te stellen zich op niveau door te ontwikkelen.

Pupillen: selectie minimaal 2 lagere teams 2

Junioren: selectie minimaal 4 lagere teams 2

Senioren: selectie minimaal 4 lagere teams 2



VO E T B A LT E C H N I S C H B E L E I D S P L A N 
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3.1 ALGEMEEN
De eigen waarneming en visie van de Hoofden senioren, jeugd onderbouw en bovenbouw spelen een bepalende rol in de indeling van 
spelers. Zij geven advies en bekijken intern de teams. Een eerste selectie vindt door hen plaats. De definitieve indeling gaat altijd in 
overleg met de betrokken trainers. Naast de trainers, zullen TC - hoofden/coördinatoren regelmatig aanwezig zijn bij wedstrijden van 
desbetreffende teams om spelers te beoordelen. 

3.2 SELECTIETEAMS
De volgende seniorenteams worden als selectieteams aangemerkt: 1e en 2e elftal bij de mannen en het 1e elftal bij de vrouwen. Er 
wordt richting seizoen ’23/’24 geïnventariseerd of ook het 3e elftal mannen als selectie-elftal zal worden aangemerkt.

Bij de jeugd: de eerste 2 teams van een lichting, mits er meer dan 2 teams in die lichting zijn. Als er minder dan 2 teams zijn dan 
geldt alleen het eerste team in de lichting als selectieteam. 

3.3 AANTAL SPELERS
De seniorenselectiegroep (1e en 2e elftal) bij de mannen bestaat idealiter uit maximaal 34 veldspelers en maximaal 3 keepers 
verdeeld over twee teams van maximaal 18 veldspelers per team. De niet-selectie-elftallen senioren bestaan uit minimaal 16 
spelers. 

Bij de vrouwen bestaat het selectieteam uit minimaal 16 spelers, idealiter net als de overige vrouwen-en meidenteams.

De jeugdselecties JO19 – JO13 bestaan uit maximaal 32 spelers verdeeld in twee groepen van max. 16 spelers. De JO12 t/m JO9 
bestaat uit minimaal 16 spelers, verdeeld in twee groepen van minimaal 8. De overgebleven spelers worden ingedeeld in de niet-
selectieteams. De niet-selectie-elftallen bij de bovenbouw jeugd bestaan uit minimaal 13 en in principe maximaal 18 spelers. Bij de 
onderbouw jeugd geldt er voor de niet-selectieteams een maximum van 10 spelers per team. Komt er in de loop van het seizoen een 
nieuw lid bij en hebben de elftallen hun maximum aantal spelers bereikt, dan kan niet gegarandeerd worden dat deze speler de rest 
van het seizoen in competitieverband kan spelen. De mogelijkheden zullen wel altijd uitvoerig bekeken worden. 

3.4 INDELINGEN
Voor de teams geldt de voorbereidingsfase (trainingen en oefenwedstrijden) als selectieperiode. De selecties zijn voor de eerste 
competitiewedstrijd bekend. In principe moeten dan alle posities in het eerste selectieteam bezet zijn en vindt aanvulling/vervanging 
plaats uit het tweede selectieteam. Spelers die in een selectiegroep zijn opgenomen kunnen alleen na overleg met de Technische 
Commissie worden teruggezet.

Voor diverse groepen kunnen aan het eind van het seizoen selectiewedstrijden gehouden worden (april/mei) om te komen tot een 
voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen.
• Spelers uit niet-selectieteams kunnen hiervoor worden aangedragen door de begeleiding. 
• Alleen spelers die in aanmerking komen voor een selectiegroep spelen selectiewedstrijden.
• De Technische Commissie bepaalt de voorlopige selectielijst, mede-ingegeven door de spelersbeoordeling van hoofdtrainer(s).

03
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3.5 VERVROEGD DOORSCHUIVEN SPELERS

Trainingen
Tijdens de winterstop (en in uitzonderlijke gevallen eerder) wordt i.o.m. de Technische Commissie en betrokken trainers bekeken of 
er spelers mee kunnen gaan trainen in bovenliggende leeftijdsgroepen.

Competitie
Wanneer jeugdspelers over uitzonderlijke talenten beschikken, is het mogelijk dat zij, in competitieverband, vervroegd over gaan 
naar een bovenliggende leeftijdsgroep. Dit gebeurt in overleg met de Hoofd jeugd bovenbouw c.q. Hoofd jeugd onderbouw, speler, 
trainer(s) en ouder(s).
Uitgangspunt hierbij is dat de betreffende speler over die uitzonderlijke kwaliteiten beschikt en (in potentie) dus beter is dan een 
speler uit het selectieteam van de bovenliggende leeftijdsgroep.

In situaties waarin jeugdspelers vervroegd worden doorgeschoven naar seniorenselecties, zal dit plaatsvinden na overleg met de 
Technische Commissie, speler, betrokken trainer(s) en ouder(s). 

Conform uitgangspunt van de KNVB wordt dispensatie uitsluitend verleend aan spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. 

3.6 INDELING NIEUWE LEDEN
Nieuwe jeugdleden worden in overleg met de TC en betreffende trainers ingedeeld op een passend niveau, hetgeen afhangt van bijv. 
leeftijd, voetbalverleden en ambities. Hetzelfde geldt voor nieuwe seniorenleden. Dezelfde voorwaarden en beleidsregels zijn hierbij 
van kracht voor nieuwe als voor bestaande leden. 
Nieuwe leden die in aanmerking komen voor de senioren selectie worden altijd eerst aangedragen bij de Technische Commissie, 
welke vervolgens een afweging maakt om spelers wel of niet toe te voegen aan de eerste selectie. Dit zal gebeuren o.b.v. de 
beleidsregels hierin opgesteld, rekening houdend met het belang en de visie van de club op de lange termijn.

3.7 WEDSTRIJDGROEPEN
De eerste selectiegroep is verplicht om 2x per week te trainen. Na de laatste training in die week worden minimaal 14 spelers 
geselecteerd die de wedstrijd afwerken. De overgebleven spelers worden ingezet in het tweede team, zoveel mogelijk op de positie 
waar ze in het bovenliggende team voor in aanmerking komen. De in het 2e team eventueel resterende spelers worden ingedeeld in 
het 3e team. Wanneer dit meer dan 2 spelers zijn, kan er ook worden ingedeeld bij een 4e team. 
Bij zeventallen worden per wedstrijdgroep minimaal 8 en maximaal 10 spelers geselecteerd. Voor de selectieteams bij de zeventallen 
geldt een maximum van 9 spelers.

3.8 ELFTALOPGAVEN
Elftalopgave is niet meer nodig, maar trainers en/of leiders dienen wel zelf bij te houden wanneer een speler vast gespeeld is. Na 15 
gespeelde wedstrijden in een team kunnen spelers niet meer in een team lager ingedeeld worden. Seniorenteams worden altijd als 
een hoger team gewaardeerd in vergelijking met jeugdteams. 

3.9 TRAININGSAVONDEN
Aan het begin van het seizoen worden de trainingstijden bekend gemaakt.
Tijdens de winterstop is er sprake van een trainingsstop van 2 tot 3 weken en dit is rond de feestdagen. Tijdens de korte vakantie(s) 
kan de trainer bepalen of de training wel of niet doorgaat (geef dit wel tijdig aan de coördinator door). Met uitzondering van de 
selectieteams die wel gewoon trainen tijdens deze periodes.
Bij afgelastingen in een competitie weekend bepaalt de trainer wat het vervangende programma is.

3.10 BIJEENKOMSTEN
Enkele keren per seizoen is er een bijeenkomst voor trainers, coördinatoren en/of leiders. Deze bijeenkomsten hebben een verplicht 
karakter. Communicatie en uitnodiging loopt via de coördinatoren.

3.11 BEKIJKEN VAN DE WEDSTRIJDEN
De trainer/leider van een team zijn eindverantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijden. De trainer dient 
zich te specificeren op het lezen van de wedstrijd.
In het uitvoeren van het technisch beleidsplan zijn de leden van de Technische Commissie het directe aanspreekpunt voor de 
trainers/leiders. Trainers zijn als zodanig dus ook de medebewaker van het technisch proces binnen de selectie-elftallen van onze 
vereniging. Hij/zij zal op de hoogte moeten zijn van de overall visie en deze moeten uitdragen. Bij vragen of problemen op dit vlak 
informeert hij/zij de Hoofd jeugd bovenbouw c.q. de Hoofd jeugd onderbouw.

3.12 AANDACHTSPUNTEN BIJ OVERGANG JEUGD NAAR SENIOREN
Betreffende dit punt is er een belangrijke rol weggelegd voor de Hoofden Senioren (selectie en lagere senioren), in afstemming met 
de Hoofd Jeugd Bovenbouw. 

Taken die hieruit ontstaan zijn:
• Contact onderhouden met 1e-jaars senioren.
• Begeleiden van deze spelers wanneer ze bijv. van het 2e naar het 1e gaan en vice versa. Mogelijkheden voor het blijven   
 meetrainen bij de eerste selectie bewaken.
• Als overgangsspelers niet in aanmerking komen voor een selectieteam, proberen deze zoveel mogelijk bij elkaar in te delen in  
 hetzelfde team. Met eventueel aanvulling van oudere spelers die ‘positief’ begeleidend zijn aangelegd.

Het 2e elftal is een opleidingsteam. Dit betekent onder andere dat doorstromende spelers met talent bij gelijke geschiktheid en talent 
voorgaan op spelers die een bepaalde periode in het 2e elftal spelen. 
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Er zal meer aandacht komen voor de wijze waarop wij vanuit de vereniging beginnende trainers gaan opleiden/trainen. Vaak hebben 
deze jongens of meiden moeite met hoe om te gaan met een team en hoe training te geven. De app “VTON” helpt hierin, maar ook 
persoonlijke aandacht met behulp van ervaren trainers kan helpen om te ondersteunen bij vragen over hoe je traint, hoe je voor 
de groep staat, hoe je spelers benadert, enz. Middels de aanstelling van een trainersbegeleider wordt hier verdere structuur en 
opvolging aan gegeven. 

4.1 HET BEGELEIDEN VAN SENIOREN, JUNIOREN EN PUPILLEN
De taken en verantwoordelijkheden voor het begeleiden van jeugd en senioren in een voetbalvereniging dienen door het kader te 
worden uitgevoerd conform de richtlijnen.

4.2 DE PRAKTIJK
Een jeugdtrainer binnen Hulzense Boys is in principe minimaal 16 jaar oud. 
Een trainer dient bij aanstelling een V.O.G. te kunnen presenteren (eventuele aanvraag op kosten van de club).
Voor ieder team wordt een trainer/coach met daarnaast een leider (en indien nodig een grensrechter) aangesteld. Zij zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rondom hun team. Dat betekent dat zij het team begeleiden rondom 
de (oefen)wedstrijden en eventuele toernooien. De trainer is verantwoordelijk voor het technische gedeelte, de restzaken bespreken 
zij gezamenlijk. Bij uitwedstrijden begint de verantwoordelijkheid ongeveer een uur tot 1,5 uur voor aanvang tot het moment van 
terugkomst bij het clubhuis. De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Waar, tegen wie en wanneer? Om daarop antwoord te 
krijgen dient men zelf wekelijks het programma op het planbord bij Hulzense Boys of de website/app van de K.N.V.B te raadplegen.
Bij de jongste jeugd (t/m JO10) is bij voorkeur iedere training en op zaterdag een volwassene aanwezig. 
Iedere voetbalvereniging werkt met een groot aantal vrijwilligers. Om een stukje uniformiteit binnen onze vereniging te creëren, 
sommen wij hieronder een aantal richtlijnen/handvatten voor trainers en leiders op. Een groot voordeel van deze uniforme 
aanpak is met name dat eenieder (begeleiding, trainers, spelers, ouders) weet waar hij/zij aan toe is en wat ieders taken/
verantwoordelijkheden zijn. 

4.3 JEUGD EN SENIOREN
De senioren- en jeugdselectietrainers (1, 2, JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1) hebben hun diploma conform de KNVB reglementen 
(Trainer/Coach 1, 2, 3 (UEFA A/B/C)), bij uitzondering kan hier van worden afgeweken, maar moet een kandidaat trainer bereid 
zijn deze of een alternatieve cursus te volgen. Bijvoorbeeld de KNVB-opleiding Juniorentrainer kan hierbij als instapcursus worden 
gebruikt. Dit gaat in overleg met de coördinator(en) en trainersbegeleider.
De overige selectietrainers (t/m JO12-1) beschikken idealiter over de module van de betreffende leeftijdscategorie die zij trainen. 
Goede referenties kunnen eveneens voldoen. In overleg met de hoofden jeugd, coördinator(en) en trainersbegeleider wordt gekeken 
naar het aanbieden van passende cursussen (bv. KNVB-opleiding Pupillentrainer). 
Bij voorkeur zijn keeperstrainers ervaren oud-vereniging en/of oud-selectie keepers met een voetbaltechnische opleiding. 
vv Hulzense Boys biedt, op verzoek, kandidaat-trainers aan een UEFA-cursus te volgen met daarbij de afspraak om na het seizoen, 
wanneer het diploma is behaald, minimaal 3 seizoenen binnen vv Hulzense Boys het trainersvak uit te oefenen. Opleidingskosten 
worden vergoed mits toestemming van de Technische Commissie. 
Bij een vertrek na 1 seizoen, dient 2/3 van de opleidingskosten te worden terugbetaald aan de vereniging. Bij vertrek na 2 seizoenen 
geldt dit voor 1/3 van de kosten.
Jaarlijks wordt het trainerskader van de jeugd bijgeschoold d.m.v. trainingsvergaderingen o.l.v. Hoofden jeugd en de 
trainersbegeleider, met medewerking van selectietrainers. Waar mogelijk worden hierbij externe partijen uitgenodigd om een 
demo of clinic te verzorgen. Van (jeugd)trainers wordt verwacht dat ze hierbij aanwezig zijn. Ook worden regelmatig vanuit externe 
organisaties (bv. FC Twente/Heracles Academie) lezingen en clinics aangeboden waar onze (jeugd)trainers voor worden uitgenodigd. 
Juniorenspelers worden (vrijwillig) ingezet als jeugdtrainers/leiders en scheidsrechters bij de diverse teams, dit ook om de 
betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.
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4.4 KEEPERS
De keeperstraining van de jeugd staat onder toezicht van een keepers coördinator. 
Binnen de vereniging wordt gewerkt met vijf keeperstrainers. (1x senioren en 4x jeugd). De keeperstrainer senioren heeft van de 
volgende teams de keepers onder zijn hoede: 1e, 2e en 3e. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. De jeugd keeperstrainers 
zijn verdeeld over de doelgroepen selectie bovenbouw, dames, selectie onderbouw en overige teams bovenbouw/onderbouw.
De geschikte leeftijd om met een specifieke keeperstraining te beginnen is rond het achtste levensjaar.
Juist vanaf 6 jaar, als de meeste kinderen met voetballen beginnen, vertonen zij een enorme beweeglijkheid. Zou een jongen of 
meisje op die leeftijd alleen maar keepen, dan wordt juist die beweeglijkheid enorm ingedamd.
Tussen 8 en 12 jaar leren kinderen makkelijk nieuwe bewegingen aan. Daarom is ook 8 jaar de perfecte leeftijd om te beginnen met 
het aanleren van basistechnieken van het doelverdedigen.
Mocht men later alsnog stoppen met keepen kan men met deze werkwijze zonder problemen een positie in het veld als voetballer 
innemen, omdat men van 6 tot 8 jaar ook als voetballer actief is geweest.

Daarom zouden spelers in de leeftijdsgroep t/m JO9 het beste wisselend als doelverdediger kunnen worden ingezet met als 
voordeel: 
Iedereen krijgt op deze wijze ervaring met het keepen en een eventueel talent wordt opgemerkt. 
De keeper moet kunnen meevoetballen en moet dus ook alle voetbalvaardigheden (passen, trappen, koppen enz.) beheersen. 
Daarmee is keepen dus geen straf maar een uitbreiding van vaardigheden.
Om toch tegemoet te komen aan die jongste jeugdspelers die echt al voor het keepen gekozen hebben, worden er mogelijkheden 
geboden tot gerichte keeperstraining, wekelijks voor de keepers door eigen (jeugd)- keepers.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de keeperscoördinator. 
De seniorenkeepers worden door de keeperstrainer senioren begeleid op onderdelen waarop verbetering noodzakelijk is. Hij heeft 
hierover dan ook regelmatig contact met de seniorenselectietrainers en bewaakt dit zelf ook middels scouting.

4.5  EVALUATIE VAN TRAINERS 
Hoofd bovenbouw jeugd en hoofd onderbouw jeugd zijn eindverantwoordelijk voor het opleiden/begeleiden en uiteindelijk beoordelen 
van trainers (en waar nodig stafbegeleiding). Ze werken hierin nauw samen met de trainersbegeleider, welke een nadrukkelijke rol 
kan spelen in de coaching/ondersteuning en wiens rol het ook is om hierin te faciliteren. 
Jaarlijks wordt het begeleidingskader van de jeugd meerdere scholingsmomenten op technisch gebied aangeboden, waar mogelijk 
met de medewerking van (externe) specialisten. Trainers/begeleiders worden hierbij opgeroepen om ook zelf aan te geven waar 
de behoefte ligt qua (bij)scholing. Doel is om minimaal 3 keer per seizoen een avond te organiseren die in het teken staat van (bij)
scholing op voetbaltechnisch gebied.
Daarnaast wordt aan het begin van ieder seizoen een trainers/begeleiders avond georganiseerd waar namens de TC de speerpunten 
van het Voetbaltechnisch Beleidsplan worden gepresenteerd en een terugblik en vooruitblik op respectievelijk het afgelopen 
en aanstaande seizoen plaatsvindt. Dit is ook een gelegenheid om te evalueren en te overleggen wat er in organisatorische en 
voetbaltechnische zin verbeterd kan worden. Uiteraard zal hier gedurende het seizoen ook altijd ruimte voor blijven. 
Halverwege het seizoen vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de hoofd jeugd bovenbouw/onderbouw (ondersteund door de 
trainersbegeleider en/of jeugdcoördinator) met de respectievelijke selectietrainers. 
Hetzelfde gesprek vindt plaats met de senioren selectietrainers, waarbij namens de TC de hoofd(en) selectie senioren en hoofd TC 
aansluiten.
Hierbij is er ruimte om wederzijds bevindingen te delen en feedback te geven en ontvangen. Ook kunnen er afspraken gemaakt 
worden voor de rest van het seizoen. De verwachting vanuit de trainer voor wat betreft het wel of niet aanblijven in het volgende 
seizoen dient hier ook ter sprake te komen. 
Eenzelfde gesprek zal plaatsvinden aan het einde van het seizoen. Hierin zal de nadruk met name liggen op evaluatie van het 
afgelopen seizoen, gekoppeld aan een eindbeoordeling vanuit de TC. Wanneer van toepassing wordt er al vooruit gekeken naar 
(de voorbereiding op) het volgende seizoen. Verslaglegging van deze gesprekken wordt door de TC-leden gewaarborgd. De 
beoordelingscriteria zullen nader uitgewerkt worden door de TC en voorafgaand aan ieder seizoen met trainers gedeeld worden. 
selectieteams die wel gewoon trainen tijdens deze periodes.
Bij afgelastingen in een competitie weekend bepaalt de trainer wat het vervangende programma is.



VO E T B A LT E C H N I S C H B E L E I D S P L A N 
H U L Z E N S E  B OYS  2 0 2 2  - 2 0 2 5

05
INTERNE SCOUTING

33

Een goed scoutingsysteem moet bijdragen aan optimaal samengestelde selecties. Interne scouting heeft als doel om de selectieteams 
op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Door talentvolle spelers op tijd in het vizier te krijgen en houden is het makkelijker om ze 
naar een passend niveau te kunnen indelen of doorschuiven. Dit is bevorderlijk voor de ontwikkeling van individuele spelers, wat kan 
bijdragen aan het algehele voetbalniveau van onze club. 
Binnen de vereniging wordt de scouting gestuurd vanuit de Technische Commissie. De scouting is in handen van de Hoofden jeugd.
Alle spelers worden gescout volgens de TICMM-methodiek. (Techniek, Inzicht, Communicatie, Mentaliteit en Motoriek)
 
• Interne scouting via de trainers van de teams: het beoordelen van de eigen spelers geschiedt bij iedere wedstrijd. Spelers worden  
 beoordeeld op verschillende facetten. De trainers hebben hierover contact met de betreffende hoofd jeugd, hoofd senioren en  
 coördinatoren. Eventuele ontwikkelpunten dienen ook met de spelers zelf besproken te worden. 
• Interne scouting door Hoofden jeugd en senioren: In voorkomende gevallen kunnen ook de Hoofden jeugd en senioren spelers  
 beoordelen. Zo ontstaat een totaalplaatje van (jeugd)spelers, welke in de winterstop en aan het einde van het seizoen wordt   
 besproken met de betreffende trainers en in de Technische Commissie. Vanuit deze visie zal in overleg met de trainers de   
 teamindeling gemaakt worden voor het nieuwe seizoen. De visie van de Hoofd(en) Jeugd is hierin bepalend.

Aanvullende scouting binnen de senioren:
• Wedstrijd/tegenstander analyse:
  De analyse van tegenstanders om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van komende tegenstanders in de competitie of beker  
  geschiedt incidenteel alleen bij de senioren. Dit kan ook door collega trainers gebeuren. De bevindingen worden besproken met  
  de betreffende trainer(s).

Vv Hulzense Boys is primair gericht op haar interne opleiding en heeft als streven om het gestelde ambitieniveau te behalen 
met zoveel mogelijk spelers die de eigen jeugdopleiding (hebben) doorlopen. Externe scouting is daarom geen onderdeel van het 
technisch beleid. 
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6.1 INLEIDING 
‘Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport’ is een veel gehoorde zin en dat blijkt ook uit de landelijke cijfers. De KNVB zag in de 
afgelopen tien jaar het aantal vrouwelijke leden met ruim 65.000 toenemen. Daarmee had de voetbalbond de grootste vrouwelijke 
aanwas van alle sportbonden. De stijging van de vrouwelijke leden groeit nog steeds gestaag door en het blijkt dat 2 op de 3 leden 18 
jaar of jonger is. Het is dan ook voor een voetbalvereniging van groot belang om het meiden-en vrouwenvoetbal goed te integreren 
binnen de vereniging en ze dezelfde plek te geven als het jongens- en mannenvoetbal, gelijkwaardig met een gelijke behandeling en 
vergelijkbare voorzieningen. Ook buiten het veld kunnen vrouwen meer geïntegreerd worden in de club, bijvoorbeeld in kader en- of 
vrijwilligersfuncties. Er is ruim voldoende interesse, kwaliteit en ambitie binnen de vrouwentak en hier moeten we als Hulzense Boys 
dan ook gebruik van zien te maken. In de afgelopen jaren zijn er binnen de club al mooie stappen gezet om de vrouwen/meidentak 
naar een hoger plan te tillen en hier zal de komende jaren een vervolg aan worden gegeven.

6.2 HUIDIGE SITUATIE (START SEIZOEN ‘22/’23)
• Twee vrouwenteams (VR 1 en VR2)
• Twee meidenteams (MO15 en MO17)
• T/m Onder 13 speelt gemengd
• Relatief beperkte aanwas vanuit de mini’s
• Totaal 82 spelende vrouwen/meisjes

6.3 DOELSTELLINGEN

Korte termijn doelstellingen
• Het behouden en laten groeien van het aantal meisjes- en vrouwenleden.
• Verder ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit en de integratie van het meisjes voetbal binnen de vereniging.
• Behoud 3e klasse Vrouwen 1
• Behoud 4e klasse Vrouwen 2

Lange termijn doelstellingen
• De uitbreiding en continuïteit in de organisatie waarborgen, onder toezicht van de Coördinator vrouwenvoetbal.
• Doorgroeien naar 120 vrouwelijke leden in seizoen ’23/’24 en 140 leden of meer vanaf seizoen ‘24’/25. 
• Minimaal één team per leeftijdscategorie (MO13, MO15, MO17, MO20).
• Meidenteams minimaal op 1e klasse niveau.
• Per team minimaal één gekwalificeerde trainer en leider.
• Hoofdtrainer Vrouwen 1 minimaal in bezit van TC3-diploma (UEFA-C).
• Streven naar spelen op een zo hoog mogelijk niveau en dit vasthouden. Voor het eerste elftal van de dames is het streven om op 
termijn door te groeien naar de 2e klasse.
• Voor het tweede elftal van de dames is het streven om door te groeien naar de 3e klasse.

Randvoorwaarden
De volgende randvoorwaarden achten wij nodig om deze doelstellingen te kunnen behalen:
• Actieve en gestructureerde ledenwerving gericht op meisjes;
• Gekwalificeerde trainers;
• Goede begeleiding (zoals een vaste leider en grensrechter) en faciliteiten;
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6.4 ORGANISATIE
De uitvoering, bewaking en bijstelling van het beleid voor het meisjes- en vrouwenvoetbal is een verantwoordelijkheid van de 
Technische Commissie. Hierbij dienen ook de juiste randvoorwaarden binnen de vereniging gefaciliteerd te worden. De club zal het 
meisjes/vrouwenvoetbal verder moeten faciliteren. Denk hierbij bijv. aan voldoende kleedruimtes en trainingsmogelijkheden, maar 
ook trainingsmaterialen en kleding. Het idee is om buiten het veld ook minimaal één voetbal-gerelateerde activiteit per seizoen te 
organiseren. Dit ter bevordering van de ontwikkeling, verbondenheid en het plezier van de meiden/vrouwen binnen Hulzense Boys. 
Coördinatie hiervan ligt bij de Hoofd vrouwenvoetbal.

6.5 TEAMINDELING
Gemengd voetballen is leerzaam voor jongens en meiden van alle leeftijden. Belangrijk is dat het uitgangspunt altijd is om 
jeugdvoetbal aan te bieden waarbinnen meiden en jongens voetballen in een veilige omgeving, waar zij met plezier beter kunnen 
leren voetballen. Voor spelers en speelsters t/m 11 jaar adviseren wij om gemengd voetbal te spelen. Teams en competities worden 
bij voorkeur niet ingedeeld op basis van sekse maar op basis van leeftijd, ambitie, motivatie en niveau. Kinderen spelen dan meer 
samen met ‘gelijkgestemden’ waardoor teams en competities beter aansluiten. Dit is beter voor de ontwikkeling van kinderen en 
plezier in het voetbal. Tot en met 11 jaar zijn er namelijk nauwelijks verschillen die invloed hebben op het samen voetballen. De 
kleine verschillen die er wel zijn, bijvoorbeeld op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak, zorgen er juist voor dat kinderen 
van elkaar leren. Naarmate kinderen ouder worden zien we dat de verschillen groter worden, onder andere omdat jongens meer 
lichamelijke kracht ontwikkelen. Vanaf 12(O13) jaar is het belangrijk om te onderzoeken wat meiden zelf graag willen met meiden 
tegen meiden voetballen of nog langer doorgaan tussen de jongens. Hierbij zullen voetbaltechnische en sociale aspecten belangrijk 
zijn. Bij iedere nieuwe seizoenindeling is het vooral wenselijk dat er een goede volgorde is in onderlinge communicatie zodat we 
weten welk meisje voorkeur heeft om door te voetballen bij de jongens en welke juist over willen naar een meisjes elftal. Dit zal per 
individu bekeken worden. 
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De medische taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door een fysiotherapeut, een sportverzorger en een hersteltrainer. 
Deze zijn vooralsnog primair gericht op de selectie-elftallen van de vereniging. De verzorging is op de trainingsavonden en bij de 
wedstrijden van de selectie aanwezig (dinsdag, donderdag en zaterdag). Bij verhindering zorgt hij/zij zelf voor een vervanger.

Doelstelling is om een speler bij blessures, door intensieve begeleiding, zo snel mogelijk weer speelklaar te krijgen. In 
voorkomend geval kan hierbij gebruik gemaakt worden van een externe fysiotherapiepraktijk. Hiervoor heeft Hulzense Boys een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met fysiotherapiepraktijk ZorgSaam.

De fitness-en herstelruimte (te vinden bovenin het kleedgebouw) is recentelijk van verbeterde faciliteiten voorzien en hier kan door 
alle spelende leden van de vereniging gebruik van worden gemaakt. 

Er moet een duidelijke communicatielijn tussen verzorger, speler en trainer gecreëerd worden. Naar aanleiding van klachten kan een 
speler op initiatief van de trainer een afspraak maken met de fysio. Na een diagnose en geschatte hersteltijd communiceert de fysio 
het hersteltraject met speler, trainer en hersteltrainer en kan aan het herstel worden gewerkt. Privacyrichtlijnen moeten hierbij in 
acht worden genomen. 
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8.1 BUDGETTEN 
Het hoofdbudget wordt jaarlijks op initiatief van de TC besproken in het hoofdbestuur. Na vaststelling en goedkeuring van het 
hoofdbudget door het hoofdbestuur kan de TC vanuit het hoofdbudget zelf invulling geven aan deelbudgetten. Zowel wat betreft 
het onderwerp als de hoogte van de deelbudgetten. Deelbudgetten zijn veelal gekoppeld aan een specifieke portefeuille en 
zullen daarom grotendeels bewaakt worden door de hiervoor aangewezen TC-leden. De Hoofd TC bewaakt het totaalbudget en is 
eindverantwoordelijk voor de verdeling. 

Categorieën voor de deelbudgetten hebben bijvoorbeeld betrekking op:
• Trainers (elftaltrainers, keeperstrainers, hersteltrainers, fysiotherapeuten, etc.). 
• Opleidingen en cursussen.
• Trainingsmaterialen en kleding. 
• Technische hulpmiddelen (video-analyse, VTON, nieuwe ontwikkelingen).
• Overige faciliteiten: 
 • Bv. bus, bespreekruimte, extra voetbal-gerelateerde activiteiten

Tevens wordt er vanuit de TC geïnventariseerd welke behoeften er binnen de gehele club zijn op voetbalgebied en zal er geprobeerd 
worden om hier middels gerichte sponsoring invulling aan te geven. Uitgangspunt hierbij is dat investeringen bijdragen aan de 
doelstellingen zoals door iedere afdeling binnen de TC geformuleerd.
Dit is ook als zodanig verwerkt in het sponsorplan van Hulzense Boys, waarvan de coördinatie en uitvoering ligt bij de 
sponsorcommissie. 

8.2 COMMUNICATIE 

Binnen de TC en naar leiders/trainers
Regelmatig is er contact tussen de leden van de Technische Commissie en gedurende het jaar vinden er verschillende vergaderingen 
en overleggen plaats. De Hoofd TC is verantwoordelijk voor het bewaken van de overlegstructuur en dient in ieder geval op 
hoofdlijnen op de hoogte te zijn van de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen per aandachtsgebied. Communicatie richting de 
leiders/trainers in groepsverband vindt veelal plaats door middel van de daarvoor bestemde groepsapps. Deze worden beheerd door 
de TC-hoofden/coördinatoren. Zij fungeren ook als aanspreekpunt voor de leiders/trainers en staan daarmee regelmatig in direct 
contact.

Begeleiding/trainers naar spelers
Communicatie naar spelers zal veelal fysiek plaatsvinden op trainings-en wedstrijdmomenten. Aanvullende informatie rondom 
wedstrijden zal voornamelijk via e-mail of groepsapps gedeeld worden. Dit is vrij in te vullen door de teams en begeleiding.

Naar ouders
Ieder seizoen wordt er voor elke jeugd lichtingsgroep een ouderavond georganiseerd. Hierin worden een aantal belangrijke thema’s 
(bv. (sociale) veiligheid, omgangsvormen, vrijwilligerswerk, normen en waarden, voetbalzaken) bespreekbaar gemaakt en is er 
ruimte om vragen te stellen. Organisatie en initiatief hiervan ligt bij het jeugdbestuur, met ondersteuning vanuit de betreffende TC- 
hoofden/coördinatoren.

8.3 VASTSTELLING, TOETSING EN HERIJKING VAN HET BELEIDSPLAN
Het Voetbal Technisch Beleidsplan wordt voor een periode van 3 seizoenen opgesteld. Het beleidsplan is samengesteld door de TC 
met hulp en input vanuit diverse geledingen vanuit de vereniging. Het VTBP is voordat het geïmplementeerd wordt voorgelegd aan 
het hoofdbestuur en zij heeft hier goedkeuring op gegeven.

Jaarlijks worden alle specifieke doelstellingen en subdoelstellingen geëvalueerd door de TC samen met de belangrijkste partijen 
die een rol spelen in het opstellen en uitvoeren van het VTBP. Denk hierbij aan trainers, begeleiders, spelers en het hoofdbestuur. 
Een evaluatie van die doelstellingen wordt gepresenteerd aan het hoofdbestuur, inclusief een voorstel voor benodigde bijsturing op 
doelstellingen of herijking van het VTBP op onderdelen. Na 3 seizoenen zal het VTBP in zijn geheel worden herijkt. 
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