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“Stimuleren en 
een basis mee-
geven om met 
plezier te kunnen 
zaalvoetballen.” 



Inleiding

Dit jeugdplan is een beleidsplan waar HZV/ Het Vennewater voor staat. Dit wil HZV/Het Vennewater 
bereiken doormiddel van trainingen en wedstrijden te spelen, zodat de speler en het team zich 
verder en beter kan ontwikkelen m.b.t. het spelen van zaalvoetbal op een hoger niveau.

Het doel is: 

Plezier > Ontwikkeling > Prestatie

Om dit doel te bereiken is het nodig om visie en een heldere structuur in de jeugdopleiding 
van HZV/Het Vennewater aan te brengen. In dit beleidsplan worden diversen zaken beschre-
ven met als doel om de speler zich verder te ontwikkelen tot een complete zaalvoetballer.  
Het geeft aan wat de jeugdopleiding inhoud, welke mogelijkheden er zijn, en welke verschillende 
aspecten bij het opleiden van de jeugdspelers belangrijk zijn.

Het jeugdplan is een plan voor iedereen die betrokken is bij HZV/Het Vennewater.  
Spelers, coaches, trainers, ouders en uiteraard bestuur, dit zijn de mensen die het moeten doen. 
Deze groep mensen moeten de jeugdige zaalvoetballer(ster) stimuleren en een basis meegeven om 
met plezier te kunnen zaalvoetballen. 
 
Vincent Klamer
Koen de Jong
TC HZV Het Vennewater
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Opbouwen (5)

2 zoekt het juiste moment om diep te gaan

De bal van 2 op 4 is een strakke harde inspeelpass

3 maakt vooractie om ruimte te krijgen

5 is rechtsbenig en blijft bij aanname tussen tegenstander

en bal                

3 is linksbenig, hij kan dan meteen openen op 2

4 is linksbenig, 4 kan met links immers meteen langs de lijn 

doorspelen naar 5 

Aandachtspunten;

3 opent meteen op diepgaande 2

5 laat bal goed vallen (terugrol) op inkomende 3 (links !!)

3 maakt vooractie en komt in de bal bij 5

4 speelt direct door naar 5

5 komt uit de dekking 

2 passt hard achter 3 langs naar 4

De doelman opent op 2

2,3 en 4 staan nagenoeg op een lijn

5

5

3

2

 
Een nieuw begin

“De jeugd heeft de toekomst”
Deze uitspraak is bekend bij velen en zijn er mogelijkheden om het te realiseren.
HZV/Het Vennewater wil graag hogerop en zich verder ontwikkelen met de jeugd en  
de teams daarom heen. Om dit allemaal te realiseren is dit jeugdplan een begin. 

Het ontstaan van HZV/Het Vennewater.
Na de bekrachtiging van het fusie voorstel van beide besturen van de zaalvoetbalverenigingen  
“zv Foresters‘71“ en “HZV de Witburger”, door de leden op 8 mei 2007, startte in september 
2007 de zaalvoetbalvereniging onder de nieuwe naam “HZV/Het Vennewater” In het seizoen 2013 
is daarbij zvv HSV bij aangesloten en heeft Heiloo 1 zaalvoetbalvereniging. 
Momenteel bestaat HZV/Het Vennewater uit meer dat 37 teams waaronder 14 senioren,  
4 veteranen, 3 dames en 16 jeugdteams. Hierdoor is HZV/Het Vennewater 1 van de grootste  
zaalbalverenigingen van Nederland.
 
Met de start van zaalvoetbalvereniging HZV/Het Vennewater, heeft het bestuur ervoor ge-
zorgd dat ten eerste de organisatie en de teams in orde kwam. Het spelen in dezelfde te-
nues was een belangrijk doel. Hierdoor is uitstraling en aanzien van de club vergroot. Na 
het seizoen is het bestuur zich meer gaan richten op de afspraken en te komen tot een  
reorganisatie van beleidsmatige zaken. Ook is er voorzichtig een start gemaakt met het uibouwen 
van een beleidsplan m.b.t. de jeugd.

Hudig bestuur 2016/2017
Voorzitter:    Marieke Dekker (interm)

Penningmeester:     Peter Meijer
Wedstrijdsecretaris:    Ted Kösters
Ledenadministratie:   Martien Blaauboer
Sponsoren beleid:    Frans Endel
PR & Media:    Marco de Laat  
Hoofd TC     Vincent Klamer
TC Jeugd bovenbouw A/B   Vincent Klamer (vacant)

TC Jeugd onderbouw E/D/C  Koen de Jong



“Winnen 
doe je met 
ze allen” 



Het belangrijkste doel is: Winnen met plezier
Deze simpele regel is moeilijker dan men denkt. Het vermogen om b.v. tot een doelpunt te komen 
zijn van een aantal factoren afhankelijk, namelijk: individu, teamorganisatie, discipline, afspraken 
en de wil om te winnen. Dit zijn eigenlijk de hoofdelementen om tot een teamprestatie te komen. 

Het plezier in het zaalvoetballen bij HZV/Het Vennewater staat eigenlijk altijd bovenaan. Zonder 
plezier is het moeilijk om een goede teamprestatie neer te zetten tijdens de training of een wed-
strijd.  De club vormt de basis van dit geheel en daar gebeurt het allemaal: trainen, spelen, winnen, 
verliezen, presteren en het plezier in het zaalvoetballen. Dit geldt ook na een wedstrijd, waarbij het 
samenzijn een belangrijke schakel blijft.

Met dit jeudplan wil HZV/Het Vennewater een basis neerzetten voor de jeugd en voor degene die 
HZV/Het Vennewater daarin steunt. Al deze betrokkenden hebben te maken met het jeugdplan, en 
allemaal dragen ze bij aan het uiteindelijke doel: een jeugdopleiding die uiteindelijk moet zorgen 
voor een verdere ontwikkeling van speler(ster) en team. Met dit jeugdplan wil HZV/Het Vennewa-
ter herkenbaar en aantrekkelijk zaalvoetbal spelen, van de D jeugd tot het 1e team. Tevens vindt  
HZV /het vennewater dat tijdens en na de jeugdperiode, de mindere goden ook met plezier  
kunnen blijven zaalvoetballen

Visie op het zaalvoetbal



 
 Visie - Missie - Strategie

Visie
Prestaties zijn leuk en misschien ook wel noodzakelijk., maar het besef om bij kinderen in een leef-
tijdsfase bij brengen dat jezelf ontwikkelen veel belangrijker is dan het behalen van prestaties is 
niet eenvoudig. Dit zijn de belangrijkste taken van de coaches/begeleiders en trainers, om bij een 
speler(s) kenbaar te maken wat hij/zij goed of niet goed doet tijdens een wedstrijd. 
Tijdens zo’n ontwikkeling is een doorstroming naar b.v. een selectieteam een logisch gevolg.  
Uiteindelijk moet dit leiden tot het spelen op een hoger niveau en het uitkomen in hogere competi-
ties. Het belangrijkste hierbij is dat spelers/coaches en bestuur dezelfde gedachtegang houden en 
dat met plezier een wedstrijd gespeeld kan worden. Dit betekent dat iedereen in een club hiervan 
ook bewust moet zijn en dit ook moet uitstralen.

Missie
Een belangrijke schakel is dat spelers/coaches en begeleiders bewust worden dat de 
club een visie heeft en dat zij dit verder moeten gaan uitbouwen. HZV/Het Vennewater 
wil helpen en zich inzetten om spelers en coaches zich nog beter te kunnen ontwikkelen.  
Door middel van trainingen en workshops wil HZV/Het Vennewater die kennis doorgeven om  
uiteindelijk op een hogerplaform te kunnen uitkomen. Dit moet ook een bepaalde saamhorigheid 
en verantwoording bij desbetreffende mensen geven, zodat zij met veel plezier hun sport kunnen 
uitvoeren. 

Strategie
Training is een voorwaarde voor goede prestaties tijdens een wedstrijd. Om goed te kunnen zaal-
voetballen heeft men de volgende punten c.q. afspraken gemaakt. Op deze wijze kan men tot een 
goede prestatie komen met het team en als speler. De volgende punten zijn voor een team en 
spelers belangrijke elementen die bewaakt moet worden door de trainer, coach, begeleiders, maar 
ook door spelers zelf. HZV/Het Vennewater wil graag dat iedereen deze afspraken na komt en dat 
deze afspraken een basis vormen voor de komende jaren. 8

8
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Het jeugdbeleid
HZV/Het Vennewater wil dus meehelpen en zich inzetten om de jeugd van HZV kansen te bieden 
om zich nog beter te kunnen ontwikkelen. Dit moet dus een bepaalde saamhorigheid en verant-
woording bij deze spelers geven. Sport heeft daarin een maatschappelijke, sociale en individuele 
functie. Het is naast opvoeding en scholing een belangrijke factor in de ontwikkeling van mensen. 
Prestatie en plezier aan de ene kant en ontwikkeling en ambitie aan de andere kant zijn de primaire 
drijfveren om mensen tot een hoger niveau te brengen.
 
Kernwaarden
Om van het jeugdplan een succes te maken zijn er kernwaarden vastgesteld door HZV/Het Ven-
newater. Deze kernwaarden zijn de uitgangspunten die HZV/Het Vennewater hanteert en die de 
speler(s) de mogelijkheid biedt om later op een hoger niveau te kunnen spelen. Een doorstroming 
naar een hoger spelende club en/of team behoren tot de mogelijkheden. 

HZV/Het Vennewater houdt toezicht op de waarborging van deze individueel prestatieve cultuur 
binnen de jeugdopleiding. HZV/Het Vennewater is samen met de coaches verantwoordelijk voor 
het bewaken van deze vier waarden.

  Individu
De speler(s) verder ontwikkelen op tactisch/
technisch vlak met als doel een betere zaal-
voetballer te worden.

Ontwikkeling
De speler(s) de mogelijkheid bieden door 
trainingen voor een doorgroei naar selectie 
of hoger.

Discipline 
De speler(s) hun verantwoordelijk leren, 
waarbij respect (scheidsrechter/tegenstan-
der), discipline als acceptatie voorop staat.

Plezier
De speler(s) het plezier geven hetgeen de 
teamprestatie ten goede komt. 



Investeren
Om tot een goede zaalvoetballer te komen heeft men een basis nodig namelijk: techniek, inzicht 
en doorzettingsvermogen. Dit zijn enkele vaardigheden en niet iedereen bezit deze of heeft de 
vaardigheden van een echte zaalvoetballer. Maar om toch tot een hoger niveau te komen kun je 
investeren in jezelf door b.v. trainingen te volgen, de speelwijze je eigen te maken.
Tijdens een training kan je de vaardigheden verbeteren en aanscherpen, zodat je met simpele in-
grepen positioneel beter kan gaan staan, verdedigend beter de situatie kan inschatten of eerder tot 
een scoringspositie komen. 

Ontwikkelen
Tijdens de trainingen zal veel vaardigheden aangeleerd moeten worden. Hierbij wordt 
van een logische opbouw uitgegaan en leren om vanuit een teamorganisatie te spelen.  
In de JO-13 en JO-15 wordt begonnen met de basisprincipes van het zaalvoetbal en in JO-17 
en JO-19 wordt dit steeds verder uitgewerkt tot aan speelsystemen die HZV/Het Vennewater een  
eigen gezicht geeft qua speelwijze. 

Selectiebeleid
Om de doorstroming naar een (senioren) selectie zoveel mogelijk te bevorderen moeten de spelers 
bepaalde kwaliteiten beheersen om het niveau aan te kunnen. Vanuit de wens om selectie van  
spelers stap voor stap in te voeren tot nieuw cultuurgoed binnen de club (zonder de verenigings-
waarden te verliezen) is ervoor gekozen om actief te sturen op selectieve doorstroming naar 
hogere- of lagere teams. Deze beperkte aantal spelers moet de discipline en leerproces beheer-
sen, zodat zij makkelijker ingepast kunnen worden door de hoofdcoaches en medespelers. Dit is 
een voorwaarde om door te stromen naar een hoger niveau en geldt voor elke leeftijdsgroep van  
JO-13 naar JO-15, en van naar JO-17 naar de JO-19. Dit selectiebeleid wordt zorgvuldig beoor-
deeld, zodat de spelers en team er niet onder lijden.  
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Opbouwen (5)

2 zoekt het juiste moment om diep te gaan

De bal van 2 op 4 is een strakke harde inspeelpass

3 maakt vooractie om ruimte te krijgen

5 is rechtsbenig en blijft bij aanname tussen tegenstander

en bal                

3 is linksbenig, hij kan dan meteen openen op 2

4 is linksbenig, 4 kan met links immers meteen langs de lijn 

doorspelen naar 5 

Aandachtspunten;

3 opent meteen op diepgaande 2

5 laat bal goed vallen (terugrol) op inkomende 3 (links !!)

3 maakt vooractie en komt in de bal bij 5

4 speelt direct door naar 5

5 komt uit de dekking 

2 passt hard achter 3 langs naar 4

De doelman opent op 2

2,3 en 4 staan nagenoeg op een lijn

5

5

3
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Uitvoering

Voor de JO-11, JO-13- en JO-15
  Leren vanuit een teamorganisatie te spelen
  Leren hoe te verdedigen (welke teamorganistaie)
  Leren hoe te gaan aanvallen (welke teamorganistaie)
  Leren hoe te gaan omschakeken (verdedigend-Aanvallend en visaversa)
  Balaanname (Onderkant voet)
  Strak en goed  inpassen (handelingssnelheid)
  Schotkracht
  Tweebenigheid aanleren
  Handelingssnelheid aanleren
  Beginnen met aanvalsopzetjes (hoe te staan)
  De ruimtes op het veld goed benutten
  Spelregels beheersen.

Voor JO-17- en JO-19 
  Teamorganisatie (1-2-2 of 1-3-1 of 1-4-0)
  Teamtaken Verdedigend - Omschakeling - Aanvallend
  Opbouwen
  Overtal situaties
  Ondertal situaties
  Vrije trappen en/of corners

Als men deze vaardigheden beheerst, is een doorstroming naar een hoger niveau haalbaar.  
Selectie of het spelen in een hoger team kunnen de ontwikkeling van de mens en als speler  
voordelen op leveren. In de zaal en als teamspeler zal de speler een betere voetballer worden. 

1: Teamprestatie    
Samen is niet alleen  
Samen is een teamprestatie 
Samen is accepteren  

2: Communicatie
Praten met elkaar
Coachen van elkaar
Positief blijven met elkaar

3: Discipline   
Afspraken nakomen    
Respect richting scheidsrechter en tegenstander 
Luisteren naar elkaar
Wat voor elkaar over hebben
Geen egocentrisch gedrag 

4: Organisatie
Teamorganisatie (welke opstelling)
Spelwijze (Hoe te spelen aanvallend of verdedigend)
Uitvoering van de speelwijze
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Opbouwen (5)

2 zoekt het juiste moment om diep te gaan

De bal van 2 op 4 is een strakke harde inspeelpass

3 maakt vooractie om ruimte te krijgen

5 is rechtsbenig en blijft bij aanname tussen tegenstander

en bal                

3 is linksbenig, hij kan dan meteen openen op 2

4 is linksbenig, 4 kan met links immers meteen langs de lijn 

doorspelen naar 5 

Aandachtspunten;

3 opent meteen op diepgaande 2

5 laat bal goed vallen (terugrol) op inkomende 3 (links !!)

3 maakt vooractie en komt in de bal bij 5

4 speelt direct door naar 5

5 komt uit de dekking 

2 passt hard achter 3 langs naar 4

De doelman opent op 2

2,3 en 4 staan nagenoeg op een lijn
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Trainingen

Gedurende het voetbalseizoen, voor de onderbouwjeugdteams (E-C) van HZV Het Vennewater, 
een tweetal trainingen per team organiseren, met als doel het behandelen van 1 voetbalprobleem  
(tactisch/technisch in zaalvoetbalspel) opgesteld door de trainer-coaches van de betreffende 
teams. 

Het verleden leert namelijk dat veel voetballers de denkwijze en voetbalhandelingen van het veld-
voetbal in de zaal laten zien. Nu zaalvoetbal een tacktisch en intensieve sport is heeft HZV/Het 
Vennewater de mogelijkheden gecreëerd om de zaalvoetbalhandelingen verder in trainingen uit 
te bouwen. 

Subdoelstellingen:
- De voetbalproblemen worden/zijn gekoppeld aan opgestelde speelwijze HZV het Vennewater   
  per leeftijdscategorie
- De voetbalproblemen zijn opgesteld door de trainer-coaches middels de 5 W’s – zie bijlage
- De trainingsreeks dient als klankbord moment voor de trainer-coaches – contact met TJC’s
- De trainingen zijn opgebouwd om inzicht te geven in uitvoering van wedstrijdwarming-up, 
  standaardsituaties (corners) en oplossen van veelvoorkomend voetbalprobleem in wedstrijden
- De trainingen staan onder leiding van ervaren zaalvoetbaltrainers
- De trainingen worden per team of in combinatie met ander team gedaan – dit hangt af van aantal 
  beschikbare spelers en voetbalprobleem.
- De trainingen geven spelers een introducerend idee van het oplossen van het voetbalprobleem 
  middels het maken van afspraken omtrent speelwijze
- De trainingen leveren heldere teamafspraken (opgesteld in formulier) op welke voor de trainer-
  coaches beschikbaar gesteld worden

DE 5 W’SDE 5 W’S

Wat ? Waar ? Wie ? Wanneer ? Welke ?Wat ?

Wat gaat er 
mis irt de 

Waar ?

Speelveld
gedeelte

Wie ?

Benoemen  
hoofdrol

l (

Wanneer ?

In welke situatie 
vindt het plaats?

Welke ?

Speelwijze TP
Teamorganisatie TP
( d i dspelbedoeling spelers (+ 

basistaken)
(evt stand in de 

wedstrijd)
Evt bijz

omstandigheden

•Opbouwen
•Scoren
•Storen
•Doelpunten 

•Helft 
tegenpartij
•Rondom p

voorkomen

Voorbeeld

middenlijn
•Eigen helft

Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Doelpunten 
voorkomen

Eigen helft 2,3,4  en keeper Wanneer de puntspeler 
de bal heeft in de ruimte 
tussen de verdedigers en 
k

Benutten van kansen / 
maken van doelpunten

PAGINA 1 VAN 2keeper

De 5 W’s
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“Een goede strakke pass  
 is zo belangrijk” 
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Opbouwen (5)

2 zoekt het juiste moment om diep te gaan
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en bal                

3 is linksbenig, hij kan dan meteen openen op 2
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3 opent meteen op diepgaande 2
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Opbouw trainingen

Kern 1: Warming–Up
Voorwaarden: 1/2 ballen tot de beschikking. Inspelend op vormen die gemakkelijk te differentiëren 
zijn. 

Kern 2: Zaalvoetbal-specifieke pass & oefenvorm
Voorwaarden: veel herhalingen, juiste intensiteit in vaardigheden en voorbereidend op de oefen/
leerfase 

Kern 3: Oefen/leerfase
Voorwaarden: voetbalprobleem staat centraal. Deze vorm wordt opgebouwd van introductie  
probleem naar oplossen probleem. Gedifferentieerd in aantallen in eindfase naar 4+1 v 4+1 op 
geheel veld.

Kern 4: Standaardsituaties
Behandelen van cornervarianten, vrije trappen en uitbalsituaties.

Samenwerking 
Door trainingen wil HZV/Het Vennewater laten zien wat bv een teamorganisatie inhoud, zaalvoet-
balhandelingen zijn en voetbalproblemen oplossen. Om deze trainingen succesvol te laten worden 
is het belang dat iedereen hieraan meewerkt. Het gegeven is dat de meesten voetballers ook veld-
voetbal spelen en daar de voorkeur aangeven. Door inoverleg te gaan met De Foresters en HSV wil 
HZV/Het Vennewater deze traningen graag samen laten gaan met het veldvoetbal. 
Men krijgt doormiddel van zaalvoetbaltrainingen meer aandacht voor het voetballen in een kleine 
ruimte. Balcirculatie wordt hierdoor verhoogt en handelingsnelhied aangeleerd. Daarbij is het een  
Win-Win situatie voor beide verenigingen. Ene kant extra aandacht vanuit een zaalvoetbalgedach-
te en andere kant dat spelers zich nog beter kunnen ontwikkelen in beide disiplines.



Jeugdplan 2016 
Jeugdcoach/Begeleiding

Nu de jeugd de aandacht krijgt om een betere zaalvoetballer te worden is HZV/Het Vennewater  
ook van meining om de coaches/begeleiders die kennis te geven om een team beter te laten func-
tioneren. Het vinden van de juiste mensen voor begeleiding van de jeugdteams zijn meestal de 
ouders die met alle goede bedoelingen het team aanmoedigen. 

Nu niet iedereen de kennis en vaardigheden heeft om een team op een juiste manier aan te sturen, 
is er ook voor coach/begeleiders een workshop gecreëerd. Dit seizoen is HZV/Het Vennewater dan 
ook gestart met een workshop “Hoe coach ik mijn team” voor coaches/begeleiders van de jeugd-
teams. Doormiddel van een interactie met gediplomeerde trainer/coaches kan men die kennis op-
bouwen om zijn/haar team beter te laten functioneren. 

Deze workshop(s) zullen ook voor komende seizoen verder uitgebouwd worden waarbij de nadruk 
wordt gelegd in zowel theorie (herkennen van een voetbalprobleem, teamorganisatie) als praktijk 
(wedstrijdbespreking geven tot het coachen van zijn team). Ook hierbij geldt dat een coach een 
leerproces volgt dat uiteindelijk naar een hoger niveau zal leiden.

Kerntaken van een coach/begeleiding

- Is prestatief ingesteld, maar laat plezier altijd voorop staan.

- Heeft een organisatorische taak m.b.t. vervoer, materiaal, kleding

- Zorgt ervoor dat hij op tijd is bij wedstrijddagen.

- Communiceert open naar jeugdspelers en hun ouders.

- Heeft opvoedkundige taak en kan zich verplaatsen in de 

   gedachten  van een jeugdspeler.

- Bezit kennis/ervaring op (redelijk) niveau.

- Werkt in teamverband samen met de TC HZV/Het Vennewater.

- Houdt zich aan gemaakte afspraken en kernwaarden 

- Is aanwezig bij voortgang- en indien mogelijk aanwezig bij workshop(s)

- Staat open om cursus en of opleidingen te volgen
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Aandachtspunten;

3 opent meteen op diepgaande 2

5 laat bal goed vallen (terugrol) op inkomende 3 (links !!)

3 maakt vooractie en komt in de bal bij 5

4 speelt direct door naar 5

5 komt uit de dekking 

2 passt hard achter 3 langs naar 4

De doelman opent op 2

2,3 en 4 staan nagenoeg op een lijn

5

5

3

2

 
Jaarplanning 2016/2017
Voor seizoen 2016-2017 is een jaarplanning, waar alle activiteiten gecategoriseerd 
gaan worden. 

- Trainingen onderbouw E t/m C in eerste seizoenshelft – bij voorkeur maand  
   september en november. Inplannen van 2 trainingsmomenten per team.
- Trainingsmomenten variabel voor B-A in de eerste seizoenshelft
- Teamactiviteiten B-A in tweede seizoenshelft
- Begeleiding TJC’s van teams / coaches JO-11 t/m JO-19. 

Schema waarbij elk team 2-3 keer in het seizoen bijgestaan wordt in  
relatie tot de hulpvragen die de coaches hebben. Vb. observatie wedstrijden,  
coachen van wedstrijden, coachbegeleiding, spelers individueel begeleiden etc.
- Leider-coach avonden. 2x praktijk (thema: coachen van wedstrijden) 
   verdeeld over 1 onderbouw en een bovenbouw bijeenkomst
- 1x theorie (gastcollege)
- Eindbijeenkomst voor leiders-coaches (voortgang teams nieuwe seizoen)
- Overlegmomenten TC Jeugd

Datum	 '()*iteit		 Thema	 Details	
Vrijdag		
26-8-2016	

Kick-Off	2016-2017	 Opening	seizoen	 -	

Zondag	
18-9-2016	

Teamtraining	01	 Aanvallen	 Opbouwen		
HelA	tegenstander			
Samenwerking	2,3,4	i.s.m.	de	5	

Vrijdag	
30-9-2016	

CoachroulaKe		 Wedstrijd	
Hulpvraag	coach	

TJC	Koen	de	Jong	begeleid	aan	de	hand	van	hulpvraag	

Zondag	
30-10-2016	

Teamtraining	02	 Verdedigen	 Storen	van	de	opbouw	
Eigen	HelA	
Samenwerking	1,	3	en	5	

Maandag	
7-11-2016	

Leider-coachavond	 RrakKjk	
Coachen	van	wedstrijden	

Wedstrijd	coaching	onder	begeleiding	van	leider-coaches	van	
HZV	jeugd.	

Vrijdag	
9-2-2016	

CoachroulaKe		 Wedstrijd	
Hulpvraag	coach	

TJC	Koen	de	Jong	begeleid	aan	de	hand	van	hulpvraag	

Donderdag	
12-1-2017	

Leider-coachavond	 Theorie	
Beinvloeden	van	
zaalvoetbalhandelingen	

Begeleiding:	
Hjalmar	Hoekema	(KNVB	–	ZVV	Volendam)	
TJC’s	HZV	het	Vennewater	

Vrijdag	
17-4-2017	

CoachroulaKe		 Wedstrijd	
Hulpvraag	coach	

TJC	Koen	de	Jong	begeleid	aan	de	hand	van	hulpvraag	

Maandag		
8-5-2017	

Eindbijeenkomst	 Teams	2017-2018	
Feedback	momenten	2016-2017	

Begeleiding:	
HZV	Bestuur	

Voorbeeld jaarplanning J0-15. 



 Sponsoring jeugd
Een belangrijk element bij een club is sponsoring. Zonder sponsoring is een club genoodzaakt om 
keuzes te maken, met als gevolg dat belangrijke zaken niet of deels uitgevoerd kunnen worden. 
Shirts, sokken, broekjes, zaalschoenen en/of contributie zijn kosten die de spelers (ouders) dan bv 
zelf moeten dragen en dat kan een drempel zijn om je aan te melden als speler van een zaalvoet-
balteam. 

Gelukkig is de sponsoring die HZV/Het Vennewater heeft op een goed niveau. Bijna alle senioren, 
veteranen, dames teams en jeugd hebben een eigen shirtsponsor. Ook de sponsoring van de aan-
kondigingposters en de sponsoring van de website is op een goed niveau. 

Door de sponsoring zijn er nieuwe mogelijkheden voor de jeugd en kan dit jeugdplan worden gere-
aliseerd. Diverse teams worden al gesteund door bestaande sponsoren, maar om het niveau verder 
om hoog te brengen voor de jeugd zijn nieuwe sponsoren altijd welkom. 
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Opbouwen (5)

2 zoekt het juiste moment om diep te gaan

De bal van 2 op 4 is een strakke harde inspeelpass

3 maakt vooractie om ruimte te krijgen

5 is rechtsbenig en blijft bij aanname tussen tegenstander

en bal                

3 is linksbenig, hij kan dan meteen openen op 2

4 is linksbenig, 4 kan met links immers meteen langs de lijn 

doorspelen naar 5 

Aandachtspunten;

3 opent meteen op diepgaande 2

5 laat bal goed vallen (terugrol) op inkomende 3 (links !!)

3 maakt vooractie en komt in de bal bij 5

4 speelt direct door naar 5

5 komt uit de dekking 

2 passt hard achter 3 langs naar 4

De doelman opent op 2

2,3 en 4 staan nagenoeg op een lijn

5

5

3

2



 
Continuïteit & Toekomst

Het belangrijkste van het jeugdplan is de continuïteit. De uitvoering van dit jeugdplan ligt bij HZV/
Het Vennewater. Ook de coaches en spelers zijn mede verantwoordlijk voor de uitvoering van het 
jeugdplan. Daarbij worden desbetreffende teams gevraagd om de kernwaarden en het leerproces 
te volgen. Door dezelfde taal te spreken kan de jeugd en HZV/Het Vennewater voordeel halen van 
het jeugdplan. 

Investeren > Ontwikkeling > Doorstroming  > Continuïteit  
 
KNVB heeft de laatste jaren aangegrepen om de sport zaalvoetbal te promoten. Het Nederlandse 
zaalvoetbal heeft een stijgende lijn en de KNVB werkt hard aan een hoger plan. Trainingsmogelijk-
heden worden gecreëerd om de jeugd de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen in 
het zaalvoetbal. HZV/Het Vennewater hoopt door implementatie van dit jeugdplan het niveau van 
de spelers en de teams te verhogen en de spelers individueel verder te ontwikkelen.

Vincent Klamer Hoofd TC
Koen de Jong  TC jeugd



Sponsors

Hét no-nonsense  

garagebedrijf in Heiloo e.o.


