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Waarom een inloopavond?

• Aftrap van een nieuw seizoen

• Informatie over het aankomende seizoen

• Duidelijkheid geven

• Gezelligheid

• Interactie want….. we doen het samen!



Wat is TOP?

• TOP staat voor Technisch OntwikkelingsPlan

• TOP richt zich op de voetbalopleiding van de jeugd

• TOP bevat een leidraad voor de ontwikkeling van elke speler van O5 t/m O19

• TOP richt zich vooral ook op de begeleiding van de trainers



Waarom is er TOP?

• vv Winsum is een hele grote vereniging

• Van zo’n vereniging wordt een goede, gedegen voetbalopleiding verwacht

• Die was voorheen niet tot in de puntjes uitgewerkt

• Enkele jaren geleden initiatief om dat wel te gaan doen



Wat wil je bereiken met TOP?

“De vereniging biedt iedereen de mogelijkheid om te kunnen voetballen op zijn 
of haar niveau, prestatief of recreatief. Zij wil bijdragen aan het optimaal 
ontwikkelen van de specifieke kwaliteiten van elke voetballer(-ster) tot de top 
van zijn/haar kunnen door een gedegen (jeugd)opleiding en begeleiding, en 
door het bieden van een inspirerende voetbalomgeving…” 



Wat is er veranderd met TOP?

• Opleidingsmodel - Leerlijn van O5 t/m O19

• Uitgewerkte trainingsvormen / trainingsdoelen per leeftijdsgroep

• De spelprincipes van vv Winsum

• Hoofd JeugdOpleiding voor onder-, midden en bovenbouw (3x HJO)

• Hoofdtrainer per leeftijdsgroep

• Intensivering begeleiding van de (hoofd)trainers

• Veel uitgewerkt op papier



TOP opleidingsflow beschreven



Afbakening functies 
beschreven in vv Winsum 

Voetbalfunctiehuis

Organisatie jeugdvoetbal vv Winsum
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beschreven in vv Winsum 
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TOP draagt bij aan



• Carrousel trainingen 

• Spelprincipes

• Doelen

• Begeleiding/opleiden trainers

• Talento (speler volgsysteem)

• Voetbal team gesprekken

• Individuele gesprekken

• Driehoek (ouder, kind, trainer)

• Plezier

De praktijk van TOP



• Begeleiding trainers doorzetten en waar mogelijk uitbouwen

• “Train de trainer” momenten organiseren

• Aanbieden van opleidingen zoals Pupillen- en Juniorentrainer

• Verbeteren werkwijze Teamindeling nieuwe seizoen

• Introductieprogramma voor (nieuwe) leiders / trainers opzetten

• Herintroduceren van toernooien voor de jeugd

• Aanbieden van stageplaatsen voor stagiaires van verschillende sport 
gerichte opleidingen

Het nieuwe seizoen – wat gaan we doen?



Documenten

• Jaarplanning: bevat een schematisch overzicht van alle TOP activiteiten. 
Moet worden geactualiseerd

• Ambitieplan: beschrijft de ambitie van de Commissie VoetbalZaken (CVZ) 
van vv Winsum

• TOP Algemeen: uitgebreide beschrijving van alle facetten van TOP, van de 
opleidingslijn t/m de trainingsopbouw

• Begeleidingsplan Jeugd: document waarin de begeleiding van de trainers is 
uitgewerkt

• Team- en Spelersplan: dit gaat over de organisatiekant van het voetbal; 
oftewel de organisatieprincipes en afspraken.

• Voetbalfunctiehuis vv Winsum: een beschrijving van de betrokken functies
binnen de vv Winsum



Afspraken waar je mee te maken kan krijgen

• Vanaf JO9 wordt op sterkte geselecteerd voor het 1e of 2e jeugdteam.

• Vanaf JO11 mogelijkheid om meiden in 1 team te laten spelen

• Trainers, CVZ coördinator en HJO bepalen de teamindeling

• Tussentijdse verschuiving tussen teams zijn bij bijzondere 
omstandigheden mogelijk, maar liever niet

• Uiterlijk woensdag 18u afmelden voor wedstrijden

• Selectieteams lenen van selectieteams en medewerking is verplicht

• Spelers krijgen gelijke speeltijd

• …



Waar vind ik dat?



Van belang: Rol van ouders

• Kom gezellig kijken bij uw kind

• Alleen bezig zijn met spelers van VV Winsum

• Wees fan! Support je kind!

• Inzet binnen de vereniging



Van belang: Wat doen bij blessures?

Sportverzorging binnen VV Winsum
https://vvwinsum.nl/clubinfo/verzorging



Van belang: vv Winsum Gezond

• Fairplay

• Rookvrije generatie

• Sportverzorging

• Gezond sporten, gezonde voeding

https://vvwinsum.nl/gezond#fairplay



Van belang: Laten we het samen doen!

https://vvwinsum.nl/clubinfo/vacatures



Dank je wel
TOP!

Dat we ons verhaal mochten vertellen


