Speerpunten jeugdplan VVM seizoen 2022-2023
Voetbal Vereniging Monnickendam (VVM) wil eraan bijdragen dat de
leden met veel plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Het sportpark moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters
gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.
Normen en waarden bij beoefening van de voetbalsport vinden wij, als
club, belangrijk.
VVM wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed
mogelijk laten voetballen. Plezier, enthousiasme, ontspanning en ontwikkeling
zijn daarin de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams en individuele spelers
op een niveau te laten voetballen met voldoende uitdaging maar niet te hoog gegrepen. Wij
zijn van mening dat de leden, met de juiste mix van uitdaging en niveau, zich het beste
ontwikkelen en het meeste plezier hebben. Door de ontwikkeling van zowel het voetballend
vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VVM een vereniging is om
trots op te zijn.
Op alle vlakken wil de club zich ontwikkelen. Door de Business Club van VVM is er dit seizoen
wederom een enorme kwaliteitsimpuls van de jeugdopleiding mogelijk gemaakt.
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Voor het seizoen 2022-2023 is Arjan Roosen Jeugdvoorzitter. Merijn Sanders vervult
de rol van Hoofd Jeugdopleiding. Martin Cevat vervult de rol van TC Bovenbouw en
Frank Bruinsma TC Onderbouw. Samen vormen zij de Technische Commissie. De
Technische Commissie wordt ondersteund door verschillende coördinatoren.
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VVM probeert zoveel mogelijk gediplomeerde trainers aan de club te binden en op te
leiden. Gedurende het seizoen 2022-2023 zal er, dankzij de impuls van de Business
Club, een trainerscursus plaatsvinden bij VVM. Hierbij staat ontwikkeling van de
trainers van VVM voorop, met de nadruk op het trainen van pupillen. Hoe beter de
trainers de trainingen geven, hoe beter de spelers zich kunnen ontwikkelen.
Om de trainers van VVM zo goed mogelijk te begeleiden en op te leiden, heeft de
Technische Commissie, net als seizoen 2021-2022, afgelopen seizoen wederom 1 op
1 gesprekken met de trainers gevoerd. Bij deze gesprekken kunnen de trainers
punten aangeven waarbij zij sturing/hulp nodig hebben. Ze komen ook met input wat
er beter kan en moet, zodat de hele gehele jeugdopleiding vooruitgaat. Na het succes
van het afgelopen seizoen zullen deze gesprekken komend seizoen zeker weer
gevoerd gaan worden en een belangrijke rol gaan vervullen bij het ontwikkelen van
de trainers bij VVM.
Dankzij de impuls van de Business Club kunnen er materialen worden aangeschaft
die de trainingen naar een hoger niveau brengen. Afgelopen seizoen zijn er 8 kleine
doeltjes aangeschaft, deze doeltjes vervullen bij bijna elke training een belangrijke
rol. Daarnaast zijn er gedurende het seizoen onder anderen nieuwe ballen gekocht,
loopladders, voetvolleybaltafel en voetvolleynetten. Alles om de leden zo veel
mogelijk uit te kunnen dagen op verschillende manieren en het plezier,
enthousiasme, ontspanning en ontwikkeling op het hoogste niveau te krijgen!
In het seizoen 2022/2023 zullen we starten met de interne voetbalschool. Dit om de
niveauverschillen tussen de verschillende teams binnen dezelfde leeftijdscategorie te
verkleinen. Dit zal plaatsvinden naast de reguliere trainingen. Het deelname van de
reguliere teamtraining is wel een voorwaarde om mee te kunnen doen aan de
voetbalschool.
Bij de bovenbouw zullen wij weer gaan beschikken over een O14 en O16. Wij spelen
echter dit seizoen zonder een O13 en een O15. In tegenstelling tot voorgaande jaren
spelen wij nu weer met deze leeftijdscategorieën omdat de KNVB het aanbod in deze
leeftijd heeft vergroot. De O13 ontbreekt dit jaar omdat er te weinig spelers waren in
deze leeftijdscategorie. De spelers van de huidige O12 spelen daarom aankomend
seizoen in de O14. Hiervoor hebben wij gekozen om de volgende redenen:
- Doordat VVM een relatief kleine voetbalvereniging is, hebben wij gemerkt dat er
relatief grote kwaliteitsverschillen bestaan binnen de jeugdteams. Doordat er
aankomend seizoen wordt doorgeselecteerd zal het niveauverschil kleiner
worden omdat spelers (m/v) van 2 leeftijdscategorieën in één team zullen komen.
Eigenlijk wordt er teruggegaan naar het idee van de A-, B-, C- en D-junioren.
- Doordat dat kwaliteitsverschillen kleiner worden binnen één elftal zullen de
spelers zich beter ontwikkelen, er wordt meer op eigen niveau gevoetbald. De
speler zullen meer op de juiste manier worden uitgedaagd.
- Doordat spelers van 2 leeftijdscategorieën in één team komen, zal het
makkelijker zijn om talentvolle, jongere spelers door te schuiven. Ook zal het
minder ingrijpend zijn om minder talentvolle, oudere spelers terug te schuiven.
- Er zal continu overleg plaatsvinden tussen de trainer(s), coach(es) en de
Technische Commissie over de ontwikkeling van de spelers. Doorschuiven kan
een optie zijn wanneer een speler zich extreem goed ontwikkelt, het niveau van
het team is ontstegen en toe is aan een nieuwe uitdaging. Terugschuiven kan een

optie zijn, wanneer een speler zich niet voldoende ontwikkelt, het niveau van het
team niet meer aan kan en toe is aan een andere uitdaging.
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Net als afgelopen seizoen, wil VVM de doorstroming van de jeugd naar de senioren
nog meer verbeteren. Op het moment dat de stap van de jeugd naar de senioren
gemaakt moest worden haakten voorheen meerdere jeugdspelers af, onder anderen
ook door het grote verschil in niveau. Als club zijnde willen wij hier nauw bij
betrokken zijn om te zorgen dat de jeugdspelers de stap naar de senioren wél weten
te maken. Afgelopen seizoen zijn er 4 jeugdspelers aangesloten bij de selectie. Ook
hebben 10 jeugdspelers de stap gezet richting de zaterdag 3, zondag 2 of zondag 3.
Wij zijn als club erg trots als eigen jeugdspelers aansluiten bij de senioren, dit is een
belangrijk speerpunt voor de komende seizoenen binnen VVM. Voor komend seizoen
2022-2023, heeft VVM zich ook ingeschreven voor een JO23 competitie (in de B-Cat)
om de doorstroom van de jeugd naar de senioren nog beter te laten verlopen en de
Jeugdspeler hiermee tegemoet te komen.

Wij hopen iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben voor volgend seizoen.
Laten we er een sportief, leerzaam, succesvol en vooral plezierig seizoen van maken!
Met sportieve groet,
de Technische Commissie

