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1. Welkom en toelichting; extra agendapunten? Joris

2. De eerste zes maanden van Emiel de Haan, Hoofd Opleidingen: Emiel
 Wat heeft Emiel zoal gezien bij HVCH in die eerste zes maanden,
 Wat is zijn visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?
 en zijn visie op training en (ontwikkeling van) trainers?
 Hoe beoordelen we spelers en trainers?
 Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

3. Info van Vrijwilligers en Organisatie, Ricco 

4. Mededelingen van Wedstrijdzaken Jeugd John / Noelle / Maaike

5. Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter? Arno / Mark

6. Proces van teamindeling en selectie; wie, wat, waar, wanneer? Emiel

7. Rondvraag en sluiting Joris 
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Agenda 5 februari 
20.00 -22.00



1. De eerste zes maanden van Emiel de Haan als Hoofd Opleidingen:

 Wat heeft Emiel zoal gezien bij HVCH in die eerste zes maanden?

 Wat is zijn visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?

 en zijn visie op training en (ontwikkeling van) trainers?

 Hoe beoordelen we spelers en trainers?

 Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

 Wat kunnen we van de samenwerking met NEC verwachten?

 Hoe kunnen we digitale hulpmiddelen inzetten? Wat is VTON?

 Later vanavond: Proces van teamindeling en selectie; wie, wat, waar, wanneer?
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Hoofd Opleidingen 
Emiel de Haan



Jeugdopleiding HVCH

Het kind centraal



De weg naar succes

• 1e half jaar HVCH

• KVNB cursus

• Samenwerking N.E.C.

• VTON

• Komende jaren



1e half jaar HVCH

Positief:

• Veel enthousiast kader

• Veel goede oefenstof

• Groot potentieel jongens en meisjes

Te verbeteren:

• (Te) weinig selectie teams

• Iedereen doet iets anders

• Niet positief coachen

• Onevenwichtige teams



KNVB cursus

• 10 van de huidige trainers onderbouw KNVB 
Pupillentrainer cursus (nog 1 plaats)

• JO8 t/m JO12 leeftijdseigen kenmerken, 
organisatie training, wat doe je?

• Complex HVCH

• Investeren in eigen kader



Samenwerking N.E.C.

• Altijd gehaald nu ook brengen

• Visie:

- Kind centraal (individu sterker maken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, individuele 
aanpak, maar ook persoon kennen, speler kennen, gedrag begrijpen)

- Cruciale rol team ook voor individuele ontwikkeling

- (Top)sporthouding (instelling, leefwijze en verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling) maar 
wel op amateurniveau!

• Gezamenlijk verantwoordelijkheid

• Structureel kennis delen

• Ontwikkelen kader intern

• Doorstroming BVO -> N.E.C.



VTON
Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland

• Opgezet door oud betaald voetballers

• Tegenover Rinus app

• Begeleiding trainers 

• Leerlijnen per leeftijdscategorie

• Jaarplannen

• Foto’s van organisaties training

• Videofilmpjes uitvoering

• Bijhouden spelersgegevens

• Presentatie 5 maart



Komende jaren -> toekomst

Visie:
• Iedere jongen en meisje van 5 jaar met gezonde motoriek kun je alles leren

• Elke speler in een leeftijdscategorie zelfde aanbod

• Binnen leerlijn doelen per leeftijdscategorie

• Extra trainingen (techniek, geboortemaand effect)

• Meer selectieteams onderin de Pyramide

• Kader opleiden en begeleiden

• Trainersbijeenkomsten 

• Nieuw beleid selecteren en indelen



1. Welkom en toelichting; extra agendapunten? Joris
2. De eerste zes maanden van Emiel de Haan, Hoofd Opleidingen: Emiel

 Wat heeft Emiel zoal gezien bij HVCH in die eerste zes maanden,
 Wat is zijn visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?
 en zijn visie op training en (ontwikkeling van) trainers?
 Hoe beoordelen we spelers en trainers?
 Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

3. Info van Vrijwilligers en Organisatie, Ricco
4. Mededelingen van Wedstrijdzaken Jeugd John / Noelle / Maaike
5. Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter? Arno / Mark 
6. Proces van teamindeling en selectie; wie, wat, waar, wanneer? Emiel
7. Rondvraag en sluiting Joris 
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Agenda 5 februari 
20.00 -22.00



1. Wat valt er allemaal onder Vrijwilligers en Organisatie:
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Vrijwilligers & Organisatie
Ricco Kokshoorn

Werkgebied

• Vrijwilligersbeleid
• Wedstrijden & toernooien 

• Wedstrijdplanning
• Hoofdleiding

• Scheidsrechters
• Evenementen
• Kwaliteit samenwerking

Processen

• Vrijwilligers Binnenhalen, 
Begeleiden, Belonen, 
Behouden, Beëindigen

• (alle) wedstrijden plannen 
begeleiden & laten leiden

• Trainingen plannen
• Toernooien organiseren
• Evenementen organiseren
• Scheidsrechters werven, 

ontwikkelen & begeleiden

Wat blijft? Wat is nieuw?

• Wedstrijden & Toernooien 
plannen

• Organisatie Hoofdleiders
• Evenementen organisatie

Onder leiding van BL V&O:
• Scheidsrechtercommissie
• Commissie Vrijwilligers & 

Support 
• ‘HR-ondersteuning (5 B’s)
• Ondersteuning van de 5 

Bestuursleden/Domeinen

• Ledenvertegenwoordiging
• Senioren
• Jeugd / ouders

• Evenementen commissie
• Jeugd én Senioren



1. Welkom en toelichting; extra agendapunten? Joris
2. De eerste zes maanden van Emiel de Haan, Hoofd Opleidingen: Emiel

 Wat heeft Emiel zoal gezien bij HVCH in die eerste zes maanden,
 Wat is zijn visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?
 en zijn visie op training en (ontwikkeling van) trainers?
 Hoe beoordelen we spelers en trainers?
 Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

3. Info van Vrijwilligers en Organisatie, Ricco 
4. Mededelingen van Wedstrijdzaken Jeugd John / Noelle / Maaike
5. Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter? Arno / Mark 
6. Proces van teamindeling en selectie; wie, wat, waar, wanneer? Emiel
7. Rondvraag en sluiting Joris 
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Agenda 5 februari 
20.00 -22.00



1. Welkom en toelichting; extra agendapunten? Joris
2. De eerste zes maanden van Emiel de Haan, Hoofd Opleidingen: Emiel

 Wat heeft Emiel zoal gezien bij HVCH in die eerste zes maanden,
 Wat is zijn visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?
 en zijn visie op training en (ontwikkeling van) trainers?
 Hoe beoordelen we spelers en trainers?
 Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

3. Info van Vrijwilligers en Organisatie, Ricco 
4. Mededelingen van Wedstrijdzaken Jeugd John / Noelle / Maaike
5. Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter? Arno / Mark
6. Proces van teamindeling en selectie; wie, wat, waar, wanneer? Emiel
7. Rondvraag en sluiting Joris 
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Agenda 5 februari 
20.00 -22.00



11-2-2020Organisatieoverzicht HVCH 16

Domein : Voetbalzaken  

Werkgebied

• Alle voetbalvormen
• Selectiebeleid
• Opleiding 
• Scouting
• Technische commissie(s)
• Leiders
• Trainers
• Teamcoördinatie 

• Selecties
• Senioren
• Jeugd

Processen

• Selecties samenstellen 
• Teams samenstellen 
• Trainingen ontwerpen en 

plannen
• Spelers ontwikkelen
• Trainers & coaches  

begeleiden 
• Scouten van talenten

Wat blijft? Wat is nieuw?

• Technische commissie 
Selecties

• Teamcoördinatie Senioren
• Teamcoördinatie Jeugd
• Alle voetbalvormen

Onder leiding van BL VZ:
• Opleidingen 
• Scouting
• Medische staf



speelvorm 11x11 11x11 11x11 11x11 11x11 8x8 8x8 6x6 6x6 6x6 4x4 mini's 11x11 11x11 11x11

Selectie JO19-1 JO17-1 JO15-1 JO14-1 JO13-1 JO11-1 JO10-1 JO9-1 JO8-1 MO17-1 MO15-1 MO13-1

JO19-2 JO17-2 JO13-2 JO11-2 JO10-2 JO9-2

Niet-selectie JO19-3 JO17-3 JO15-2 JO14-2 JO13-3 JO12-1 JO11-3 JO10-3 JO9-3 JO8-2 JO7-1 MO17-2

JO19-4 JO17-4 JO15-3 JO14-3 JO12-2 JO11-4 JO10-4 JO9-4 JO8-3 JO7-2

JO19-5 JO17-5 JO12-3 JO10-5 JO9-5 JO8-4 JO7-3

JO10-6 JO9-6 JO8-5G JO7-4

# spelers selectie 31 31 15 14 28 20 16 16 8 15 14 11

JO19-JO17 Selecties John van Nistelrooij

JO19-JO17 Niet-selecties Arno van Orsouw & Jurgen van Zantvoort

JO15-14 Selecties Joey Vissers en Tijmen Priem 

JO15-14 Niet-selecties Arno van Orsouw & Jurgen van Zantvoort

JO13-JO8 Voetbaltechnisch Hoofd Opleiding Emiel de Haan

JO12-11 alg. coordinatie Mark van Lanen

JO10-JO7 alg. coordinatie Ellen Hasselman

Mini's alg. coordinatie Margret Vogels

MO17-MO13 geheel Annemarie van Kessel

Keepers geheel Ruud Schuttel

Voetbaltechnische coordinatie JO8-13

Keepers

Keepers

Keepers
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Jeugd coördinatoren; 
wie doet wat?  



 Overall best tevreden over eerste seizoenshelft; communicatie via app’s OK

 Beoordelingsformulieren (tm JO12) voor alle spelers ingevuld: top!

 Woensdagmiddag wellicht anders invullen in de toekomst;
 Continuroosters scholen, circuit trainingen, .. 

 De meeste teams lopen prima, sommige wat minder…: 
 14 spelers in leeftijd JO15-17-19 opgezegd in zomer; dit leidde tot spelerstekorten, 

opheffen JO17-4, herindelingen, soms frustraties : behoefte aan meer begrip en 
flexibiliteit!

 Duidelijke verwachtingen en afspraken met spelers en ouders van tevoren 
vastleggen en bespreken is belangrijk: dat kunnen we standaardiseren. Wie wil?

 Leiders, houd svp toezicht in kleedkamers!!! Regelmatig rotzooi, vuil en overlast: 
dat moet beter! 

 Alcohol <18: nix! Zeker geen meegebracht bier in de kleedkamer!  

 Duidelijke afspraken maken:

 Elke speler speelt in principe even veel (m.u.v. JO19-1, H1/2 en Vr1)
 Disciplinaire maatregelen en (terugkeer van) blessures daargelaten. 11-2-2020
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Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter?

Coördinatoren Arno van Orsouw / Mark van Lanen



 We willen dat ELK TEAM met voldoende spelers op pad gaat: 

 Verenigingsbelang gaat boven het teambelang en dat weer boven het 
individueel belang!

 Verzoeken tot uitlenen spelers worden dus ingewilligd als het aantal 
spelers het toelaat.

 Eerst onderling proberen te regelen, eventueel coördinatoren 
inschakelen.

 Als coördinator vaststelt (obv aantallen) dat er spelers met een ander 
team mee moeten spelen, dan hebben zij daarover 
beslissingsbevoegdheid; als een speler (of leider) weigert, dan kan hij 
ook niet in zijn eigen team spelen.

 Dit geldt zowel voor selectieteams als niet-selecties
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Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter?

Coördinatoren Arno van Orsouw / Mark van Lanen



1. Welkom en toelichting; extra agendapunten? Joris
2. De eerste zes maanden van Emiel de Haan, Hoofd Opleidingen: Emiel

 Wat heeft Emiel zoal gezien bij HVCH in die eerste zes maanden,
 Wat is zijn visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?
 en zijn visie op training en (ontwikkeling van) trainers?
 Hoe beoordelen we spelers en trainers?
 Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

3. Info van Vrijwilligers en Organisatie, Ricco 
4. Mededelingen van Wedstrijdsecretariaat Jeugd John / Noelle / Maaike
5. Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter? Arno / Mark 
6. Proces van teamindeling en selectie; wie, wat, waar, wanneer? Emiel
7. Rondvraag en sluiting Joris 
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Agenda 5 februari 
20.00 -22.00



Nieuw beleid selecteren en indelen

• Gehele seizoen interne scouting ALLE teams

• Beoordelingen (2x seizoen -> december en april) trainers en begeleiders -> betrokkenheid 
stafleden en meerdere inzichten

• Begin maart inventariseren van alle spelers per nieuwe leeftijdscategorie

• Half maart – half mei selectiemomenten -> alle spelers op hetzelfde moment op het veld

• Half mei – eind mei bespreken selectiemomenten en beoordelingen -> Hoofd Opleiding, 
coördinatoren, leiders en trainers alle elftallen)

• Begin juni – half juni maken samenstellen teams -> definitieve indeling behalve 
selectieteams bovenbouw

• Half juni -> team dag -> kennismaken en eerste training

• Beleid is niet 100% zaligmakend -> elk seizoen opnieuw “naar binnen kijken” (HVCH) wat 
op dat moment de juiste keuze is ( bijvoorbeeld wel/geen JO12/JO14)

• In principe blijft een team een heel seizoen in stand. Ontwikkeling individu staat echter 
voorop!!

• Spelers kunnen leeftijdscategorie overstijgen indien exceptioneel talentvol



sept okt nov dec jan apr mei juli aug sept

HO / coord. 1

finaal

finaal sel.> JO14

selectietrainingen

Selectie- en indelingsproces 2019 - 2020

comm.+

teamdag

juni

1e indeling

HO+coord.

Eval.form. trainers

Eval.form. Leiders

Beoordelingsformulieren Interne Scouting

feb mrt

afstemming HO/coord./trainers

2e evaluatie 

teamleiding

spelers/pyramide 

finale indeling 

selectieteams vanaf 

JO15 wordt 2 weken 

voor start competitie 

definitief bepaald.

13 juni 2020: nieuwe 

teams-dag voor leiding, 

spelers en ouders van 

alle nieuwe teams.

Voor alle nieuwe 

niet-selectieteams 

en selectieteams tm 

JO13 wordt mid juni 

de finale team 

samenstelling 

vastgesteld.
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Indeling- en selectieproces 



1. Welkom en toelichting; extra agendapunten? Joris
2. De eerste zes maanden van Emiel de Haan, Hoofd Opleidingen: Emiel

 Wat heeft Emiel zoal gezien bij HVCH in die eerste zes maanden,
 Wat is zijn visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?
 en zijn visie op training en (ontwikkeling van) trainers?
 Hoe beoordelen we spelers en trainers?
 Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

3. Info van Vrijwilligers en Organisatie, Ricco 
4. Mededelingen van Wedstrijdsecretariaat Jeugd John / Noelle / Maaike
5. Wat ging er goed in de eerste competitiehelft, wat kan er beter? Arno / Mark 
6. Proces van teamindeling en selectie; wie, wat, waar, wanneer? Emiel
7. Rondvraag en sluiting Joris
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11-2-2020Concept Organisatieoverzicht HVCH 25

Data 2020

Onderstaand alvast ter info enkele belangrijke data voor tweede seizoenshelft:

 tweede Clubweek (zondag 24 mei –zaterdag 30 mei) en op 
 13 juni een ‘Nieuwe teams-dag’ met aansluitend algemene feestavond.

Idee van de ‘Nieuwe teams-dag’ is om dan het selectie- en indelingsproces afgerond te hebben 
en als seizoenafsluiter samen te komen met de nieuwe teams en ouders om:
• nader kennis te maken,
• eventuele gaten in de begeleiding te benoemen en op te vullen (met beroep op de ouders),
• duidelijkheid te geven over de opstart van het nieuwe seizoen, 
• Duidelijkheid over eventueel nog te maken finale keuzes in selecties, 
•(standaard) concrete (gedrags-)afspraken te maken tussen teamleiding, ouders en spelers,



 VRAGEN ?

 Opmerkingen of vragen? 

Neem contact op met de coördinatoren of met 
voetbalzaken@hvch.nl
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Back-up slides

mailto:voetbalzaken@hvch.nl

