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“Stimuleren en een basis  
meegeven om met plezier  
te kunnen zaalvoetballen.” 

Voorwoord

“De jeugd heeft de toekomst”. Deze uitspraak is zeker op HZV 

van toepassing. Bij HZV voetballen op dit moment 20 jeugdteams.  

Daarmee is HZV Het Vennewater één van de grootste zaalbalvereni-

gingen (voor jeugd en senioren) in Nederland.

HZV is ambitieus en sportief. Ons eerste team speelt in de Eerste  

Divisie Landelijk en we zijn met meerdere teams vertegenwoordigd in 

de topklasse. Wij dragen een grote verantwoordelijkheid voor veel 

jeugdspelers. Dat zijn we ons ook terdege bewust. Om onze jeugd-

spelers een goede basis te geven is het jeugdplan opgesteld. 

Vanuit onze visie is een strategie opgesteld waarlangs we het speel-

plezier, voetbalvaardigheden en tactisch inzicht bij onze jeugd steeds 

verder verbeteren.

Kijk voor meer informatie over onze teams, onze geschiedenis en 

uiteraard onze resultaten op de website van HZV Het Vennewater  

(www.hzvhetvennewater.nl) en volg ons op Facebook en Instagram.

Veel voetbalplezier toegewenst,

 Jan Morsch

Voorzitter HZV Het Vennewater



1. Inleiding 

Dit jeugdplan geeft weer hoe HZV Het Vennewater het beleid van de jeugdafdeling inricht. HZV Het Ven-

newater is een vereniging met een bloeiende jeugdafdeling. Wekelijks spelen ongeveer 160 kinderen een 

wedstrijd zaalvoetbal. Het is de taak van de Technische Commissie (TC) Jeugd om de jeugd afdeling te 

structureren en (wedstrijd) zaalvoetbal te faciliteren.

Volgens onze ambitie kiezen voetballers bewust voor onze jeugdafdeling, omdat deze het meest toonaan-

gevend is op zaalvoetbalgebied in de regio. HZV geeft spelers (jong en oud) de kans zaalvoetbal te spelen 

en stimuleert ze een betere zaalvoetballer te worden! Iedere speler haalt bij ons met plezier het maximale uit 

zichzelf. Uiteraard binnen het kader van de eigen mogelijkheden en die van de club. HZV Het Vennewater 

zorgt voor een veilig sport- en leerklimaat waarin veel zaalvoetballen centraal staat. Op deze manier kun-

nen spelers zichzelf goed ontwikkelen. We werken met een vaste organisatiestructuur, vaste waarden en een 

duidelijke visie op ons jeugdzaalvoetbal.

Het jeugdplan is een plan voor iedereen die betrokken is bij HZV Het Vennewater. Spelers, coaches, trai-

ners, ouders en uiteraard bestuur. Deze groep mensen hebben invloed op de jeugdige zaalvoetballer(ster) 

en geven de basis om met plezier te kunnen zaalvoetballen.

Veel leesplezier!
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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

2. Missie, visie en strategische pijlers

2.1  HZV - Missie
Wij zijn een toonaangevende zaalvoetbalvereniging in Noord-Holland. Een club waar voetballers en voetbalsters graag voetballen. 

Wij staan voor sportief voetbal met respect voor tegenstander en scheidsrechter.

 

2.2  HZV - Visie
In 2022 zijn we een vereniging met een goed gefaciliteerde en geoutilleerde jeugdafdeling. Een zaalvoetbalclub met innovatieve 

ideeën op zaalvoetbalgebied waarbij we staan voor; persoonlijke groei, een veilige omgeving, plezier en de mogelijkheid om onze 

jeugdspelers te behouden voor HZV Het Vennewater binnen de seniorenteams.

2.3 HZV - Strategische pijlers:
• HZV levert een actieve bijdrage aan het (zaal)voetbalniveau en sportstimulering van  jeugd in de regio Heiloo en omstreken;

• HZV is een graag geziene gast zijn bij andere verenigingen;

• HZV speelt een verbindende rol in het ontwikkelen van (zaal) voetbalactiviteiten voor de jeugd van Heiloo;

• HZV heeft een betrokken groep met sponsoren die de jeugdafdeling ondersteunt;

• HZV heeft betrokken leden, ouders en kader om met elkaar onze doelen te bereiken;

• HZV is een vereniging waar zowel vriendenteams als prestatieteams welkom zijn;

• HZV biedt spelers de mogelijkheid om te zaalvoetballen in een plezierige en veilige omgeving, waarbij er doorstroommogelijkheden zijn naar onze seniorenteams. 

• HZV TC Jeugd geeft, naast aandacht voor de jeugdvoetballers, aandacht aan de begeleiding van jeugdcoaches en begeleiders;

• HZV blijft tot op latere leeftijd een plaats in het leven van een iedere zaalvoetballer en -ster houden (als speler, trainer, scheidsrechter, bestuurder, etc.);

• HZV Het Vennewater speelt een rol in het verbinden van de veldvoetbalclubs in Heiloo om gezamenlijk activiteiten voor jeugdvoetballers te organiseren.

Doelstellingen 2019-2020:
• Formeren van de Technische Commissie Jeugd.

3. Doelstellingen 2019-2021



“Winnen doe je  
  met z’n allen” 



Doelstellingen 2019-2020:
 • Formeren van de Technische Commissie Jeugd.

 • In elke lichting is/zijn één team of meerdere teams ingeschreven in de topklasse.

 • Per leeftijdscategorie min. 2 teams.

 • Organiseren van jaarplanning 2019-2020 met daarin;

 • Tweetal coachworkshops

 • Trainingen onderbouw (2x) en bovenbouw (2x)

 • Afvaardigen van tweetal vertegenwoordigers in de werkgroep veld- zaalvoetbal, ter stimulering van 

      zaal- en andere voetbalvormen voor de jeugd in Heiloo.

Doelstellingen 2020-2022
 • Minimaal één of meerdere meidenteams in de jeugdafdeling.

 • Organiseren van jaarplanning 2021-2022 met daarin

 • Tweetal coachworkshops

 • Trainingen onderbouw (2x) en bovenbouw (2x)

 • Talententraining  

N.B. Het uitvoeren van deze doelstellingen kent een aantal randvoorwaarden. De zaalcapaciteit vormt daarbij de belangrijkste  

beperkende factor. Daarnaast moet worden bepaald in hoeverre er financiële mogelijkheden zijn voor het aantrekken van trainers.

3. Doelstellingen



4. Jeugdbeleid

4.1   Het jeugdbeleid
HZV/Het Vennewater helpt mee en zet zich in om spelers ook als individu verder te ontwikkelen. 

Zaalvoetbal als teamsport moet leiden tot saamhorigheid en verantwoordelijkheid bij de spelers. Sport 

heeft ook 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.

 

4.2  Selectiebeleid
Om je te ontwikkelen als zaalvoetballer spelen de jeugdteams wedstrijden, toernooien en is er de 

mogelijkheid om een aantal keer in het jaar te trainen. Tijdens een training kan je de vaardigheden aan-

scherpen en verbeteren, zodat je met simpele ingrepen positioneel beter kan gaan staan, verdedigend 

beter de situatie kan inschatten of eerder in scoringspositie kan komen. Hierbij wordt van een logische 

opbouw uitgegaan en wordt geleerd om vanuit een teamorganisatie te spelen.

 

In de JO-13 en JO-15 wordt begonnen met basisprincipes van het zaalvoetbal en in JO-17 en JO-19 

wordt dit steeds verder uitgewerkt tot spelsystemen die gebruikelijk zijn bij HZV/Het Vennewater seni-

oren 1 & 2.

 

Om de doorstroming naar een (senioren) selectieteam zoveel mogelijk te bevorderen moeten de spe-

lers bepaalde kwaliteiten beheersen om het niveau aan te kunnen. Vanuit de wens om een selectie van 

spelers stap voor stap in de voeren tot nieuw cultuurgoed binnen de club is ervoor gekozen om actief 

te sturen op selectieve doorstroming naar hogere- en lagere teams. Dit selectiebeleid wordt zorgvuldig 

beoordeeld, zodat de spelers en het team er niet onder lijden.



5.  Trainingen
 

Gedurende het voetbalseizoen, voor de onderbouwjeugdteams (JO-11 t/m JO-15) van

HZV/Het Vennewater, organiseert de club een tweetal trainingen per team, met als

doel het behandelen van 1 voetbalprobleem (tactisch/technisch) opgesteld door de

trainer/coach van het desbetreffende team. Het verleden leert namelijk dat veel

voetballers de denkwijze en voetbalhandelingen van het veldvoetbal in de zaal laten

zien.

 

Nu zaalvoetbal een tactisch en intensieve sport is heeft HZV/Het Vennewater de

mogelijkheden gecreëerd om de zaalvoetbalhandelingen verder in trainingen uit te

bouwen. Subdoelstellingen zijn de voetbalproblemen gekoppeld aan de speelwijze per

leeftijdscategorie. De trainingen zijn zodanig opgebouwd dat zij inzicht geven in de uitvoering van 

wedstrijdwarming-up, standaardsituaties en het oplossen van veelvoorkomende

voetbalproblemen in wedstrijden.

 

De trainingen worden per team of in combinatie met een ander team gegeven. Dit hangt af van het 

aantal beschikbare spelers per team en het voetbalprobleem dat behandeld zal worden. De trainingen 

geven spelers een introducerend idee van het oplossen van het voetbalprobleem middels het maken van 

afspraken omtrent de speelwijze. De trainingen leveren heldere teamafspraken voor de trainer-coaches.
 



6.1 Opbouw trainingen
 

• Warming-up

 Hiervoor zijn 1 of 2 ballen nodig. Inspelend op de vormen die gemakkelijk te differentiëren zijn.

 

• Zaalvoetbal-specifieke pass & oefenvorm

  Het belangrijkste hierbij is veel herhalen, de juiste intensiteit in vaardigheden en voorbereidend op de oefen/leerfase.

 

• Voetbalprobleem

  Het voetbalprobleem staat centraal. Hierbij wordt een herkenbaar voetbalprobleem als uitgangspunt genomen. In spelvorm wordt vanaf 

 de introductie van het probleem opgebouwd tot aan de oplossing van het probleem.

 

• Standaardsituaties

 Met deze oefenvorm wordt het behandelen van cornervarianten, vrije trappen en uitbalsituaties geoefend. 

 Dit is in het zaalvoetbal een belangrijk facet van het spel.
 

Tijdens trainingen laat HZV/Vennewater zien wat bijvoorbeeld een teamorganisatie inhoudt, zaalvoetbalhandelingen zijn en voetbalproblemen oplossen.  

Om deze trainingen succesvol te laten verlopen is het van belang dat iedereen hieraan meewerkt. Het gegeven is dat de meesten voetballers ook veldvoetbal  

spelen en daar de voorkeur aangeven. Door in overleg te gaan met De Foresters en HSV wil HZV/Het Vennewater deze trainingen graag samen laten gaan  

met het veldvoetbal. De spelers krijgen door middel van zaalvoetbaltrainingen meer aandacht voor het voetballen in de kleine ruimte. Balcirculatie wordt hierdoor  

verhoogd en handelingssnelheid aangeleerd. Daarbij is het een win-win situatie voor beide verenigingen. Vanuit de ene kant aandacht vanuit een zaalvoetbal- 

gedachte en aan de andere kant kunnen spelers zich nog beter ontwikkelen in beide disciplines.



Coachen?
Wat is dat dan?
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6. Begeleiding van jeugdcoaches
Naast de aandacht die de spelers krijgen om een betere zaalvoetballer te worden, vergeten we binnen HZV/Het Vennewater ook de coaches/

begeleiders niet. Wij vinden het belangrijk om de coaches/begeleiders meer kennis te geven van het coachen van een zaalvoetbalteam. Wij 

doen dit o.a. door het organiseren van workshops. Onder leiding van gediplomeerde trainer/coaches (afgelopen jaren o.a. Max Tjaden (bonds-

coach Oranje), Hjalmar Hoekema (bondscoach Oranje jeugd en ZVV Volendam) en Marius Privee (KNVB docent veld- en zaalvoetbal) wordt 

kennis opgedaan om het team beter te laten functioneren.

Het doel is om elk seizoen workshop(s) te organiseren, waarbij de nadruk wordt gelegd op zowel theorie (herkennen van een voetbalprobleem, 

teamorganisatie) als praktijk (wedstrijdbespreking geven tot het coachen van zijn team). Net als het spelniveau van de spelers geldt ook hierbij dat 

de coaches een leerproces volgen dat hen 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/zij 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 van het zaalvoetbal.

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

• Werkt structureel aan de ontwikkeling van het team in het algemeen en spelers individueel.

• Houdt zich aan gemaakte afspraken en kernwaarden van HZV.

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

• Staat open om cursussen en of opleidingen te volgen.



“Een goede strakke pass  
 is zo belangrijk” 
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7.  Sponsoring jeugd

Een belangrijk element is sponsoring. Zonder sponsoring is HSV genoodzaakt financiële keuzes te 

maken waardoor bijvoorbeeld de aanschaf van materialen of extra trainingen niet of deels uitgevoerd 

kunnen worden. Shirts, sokken, broekjes, zaalschoenen en/of contributie zijn kosten die spelers (ou-

ders) in principe zelf moeten dragen. Maar gelukkig is de sponsoring van HZV/Het Vennewater goed 

geregeld. Bijna alle senioren, veteranen, dames teams en jeugd hebben een eigen sponsor voor shirts, 

broekjes en sokken. Door middel van het aanbrengen van één of meerdere sponsoren verkrijg je als 

Team een korting op je contributiekosten.

 

Op onze website www.hzvhetvennewater.nl is hier meer informatie over te vinden.

Door sponsoring is HZV in staat nieuwe initiatieven te ontplooien voor de jeugd. In dit jeugdplan zijn 

deze plannen opgenomen. Diverse HZV jeugdteams worden al gesteund door sponsoren. Maar HZV 

wil het spelniveau van de jeugd verder stimuleren en de plannen ook daadwerkelijk uitvoeren. 

Dus zijn nieuwe sponsoren altijd welkom!


