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Van de HJO 

Beste Zeehelden, 

Sinds mijn aanstelling op 1-7-2017 zijn er veel 
dingen gebeurd binnen onze mooie club. 

Nu denk ik dat niet iedereen dit allemaal 
meekrijgt gedurende het seizoen.  

Daarom heb ik besloten eens in de zoveel tijd 
een column te schrijven aangaande de 
voortgang die ik samen met mijn team 
gedurende het seizoen maak. Voor jullie leuk 
en leerzaam om te lezen en voor mij mooi en 
leerzaam om op terug te kijken. 

Eigenlijk ben ik al voor mijn officiële 
aanstelling bezig geweest met het rond 
maken van bepaalde zaken voor dit seizoen. 
Zo ben ik in januari samen met het bestuurslid 
Technische Zaken Jan van Beek al aan de slag 
gegaan om een kwalitatief goed en talentvol 
team trainers neer te zetten voor de selectie 
elftallen van VVZA.  

Jan en ik hebben met alle beoogde trainers 
voor de selectieteams een goed gesprek 
gevoerd en we kwamen dan ook al vrij snel 
tot de conclusie dat onze keuzes de juiste 
waren voor dit seizoen. 

De selectietrainers waren dus al eind januari 
bekend, iets waar we elk seizoen naar zullen 
streven. 

Na de aanstelling zijn wij de trainers gaan 
instrueren over de te voeren 
selectieprocedure voor het samenstellen van 
hun selecties voor het aankomend seizoen. De 
voortgang en ontwikkelingen aangaande de 
selectieteams komen ook altijd uitvoerig ter 
sprake in de TC vergaderingen. 

Vervolgens zijn de trainers begonnen met de 
selectieprocedure en hebben ze hun selectie 
elftallen samengesteld op basis van hun 
inzichten gedurende deze procedure. 

De procedures omtrent o.a. het selecteren 
zijn ook voor iedereen inzichtelijk in het Jeugd 
Beleidsplan dat te vinden is op de VVZA 
website. Begin volgende week komt er een 
vernieuwde versie op de site te staan. 

Na het vaststellen van de selectie elftallen 
hebben de selectietrainers daarna in 
samenwerking met de coördinatoren de 
overige elftallen ingedeeld. 

Het streven was dat wij als VVZA alles omtrent 
de indelingen voor de zomervakantie rond 
zouden hebben voor het nieuwe seizoen. 

Helaas zijn er in dit proces en in de opstart 
van het nieuwe seizoen een aantal zaken niet 
helemaal soepel verlopen. Dit kwam 
grotendeels voort uit de wat gebrekkige 
communicatie vanuit de club en de (te)grote 
aantal personele wisselingen op plekken in de 
organisatie die op dat moment de snelle en 
duidelijke communicatie hadden moeten 
verzorgen. 

Ondanks dat zeker niet alles vlekkeloos 
verlopen is hebben wij getracht om iedereen 
tevreden te stellen en hopen wij dat iedereen 
een mooi en leuk seizoen tegemoet gaat! 

We moeten natuurlijk wel leren van onze 
fouten en ik vind dan ook dat wij hier als club 
en ik als HJO wel wat mee moeten doen. 

Ik ben daarom aan de slag gegaan om een 
deels nieuw team van coördinatoren te gaan 
vormen en dit is heel aardig gelukt. 

Met Jan van Beek en onze voorzitter heb ik 
samen met het nieuwe team van 
coördinatoren de afgelopen periode 
geëvalueerd en aangegeven waar volgens ons 
en de coördinatoren de problemen en 
pijnpunten zaten. 
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Vervolgens zijn wij nu al aan de slag gegaan 
om voor het nieuwe seizoen een duidelijke 
procedure op te zetten. Zodat er tijdig en 
duidelijk gecommuniceerd gaat worden en 
alle elftallen voortvarend aan het nieuwe 
seizoen kunnen beginnen. 

Verder ben ik voor alle trainers binnen VVZA 
aan de slag gegaan. Ik ga proberen het niveau 
van trainen bij onze club omhoog te krijgen 
door onze trainers meer te begeleiden en te 
ondersteunen bij het geven van een training. 
Ik maak hierbij geen onderscheid tussen 
selectie en niet selectieteams! 

We gaan voor alle trainers bij onze club een 
aantal workshops organiseren gedurende dit 
seizoen waarin de trainers handvaten 
meekrijgen voor het geven van kwalitatief 
goede en leuke trainingen. 

De eerste workshop staat gepland op vrijdag 
17-11-2017 om 19:30 in de kantine van VVZA. 
Opgeven daarvoor kan nog steeds via 
jeugdopleidingen@vvza.nl, doe dit dus snel! 

Op onze velden zijn er verschillende positieve 
zaken te melden. 

Zo zijn onze JO8-1, JO9-1 en de JO10-1 
voortvarend van start gegaan in de hun 
competities en draaien ze bovenin mee. Deze 
teams winnen bijna al hun wedstrijden en 
laten zien dat zij technisch al redelijk 
onderlegt zijn voor hun leeftijd. 

We bekijken op dit moment van schrijven 
zelfs of deze lichtingen een klasse hoger 
kunnen gaan spelen na de winterstop. 

Als HJO mag ik concluderen dat deze 
lichtingen zeer talentvol zijn en een mooie 
toekomst hebben!  

De complimenten gaan dan ook uit naar onze 
jeugdige trainers Tim Asbreuk, Tristan Blaauw 
en Fabian Bakker; allen spelers van onze JO19-
1, die zich vol overgave op de ontwikkeling 
van deze talenten hebben gestort. 

Ondanks dat zowel de JO11-1 als ook de JO15-
1 niet vlekkeloos zijn gestart in hun 
competities zie ik ook bij deze teams een 
goede ontwikkeling en ben ik positief gestemd 
over het vervolg van de competitie voor deze 
teams. De spelers worden individueel beter 
en ook team-tactisch worden er wel degelijk 
vorderingen gemaakt. Blijf hard werken 
jongens dan komen de resultaten vanzelf! 

Onze JO12-1 en JO13-1 zijn beide uitstekend 
gestart in de competitie met respectievelijk 
een voorlopig eerste en tweede plaats op de 
ranglijst. In deze twee lichtingen zit 
ontzettend veel voetballend vermogen en de 
wedstrijden zijn van een goed niveau. Ga zo 
door! 

Onze JO17-1 en JO19-1 zijn de competitie wat 
stroef gestart maar beginnen de laatste 
weken constanter te worden en beginnen 
punten te halen. Wij proberen specifiek de 
jongens in deze lichtingen zoveel mogelijk te 
stimuleren om door te groeien naar ons 
eerste of tweede elftal. 

We zijn er ook al mee begonnen om initieel 
zes JO19-1 spelers om de beurt met het 
eerste elftal mee te laten trainen op de 
dinsdagavond.  

Een van deze jongens; Lars van Veldhuizen, 
heeft in de laatste bekerwedstrijd tegen 
Kampong ook al zijn debuut mogen maken 
voor ons vlaggenschip. Een mooie en prima 
ontwikkeling en uiteraard een felicitatie 
waard voor Lars! 

Ook hebben wij er voor gekozen; in het kader 
van de ontwikkeling van deze leeftijdsgroep, 
om een nieuwe opzet te maken en 
wedstrijden organiseren met ons Beloften 
elftal. 
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Hierbij heb ik de hulp ingeroepen en gekregen 
van Sebastian Verhoeve (assistent trainer 
eerste elftal), Jeroen Snijders (trainer JO19-1) 
en Eric van Norden (trainer JO17-1) die deze 
wedstrijden graag willen begeleiden en 
coachen. 

Wij streven er naar in dit elftal een goede mix 
te maken/vinden van jeugdig talent uit de 
JO19-1 en JO17-1 in combinatie met ervaring 
uit het eerste en tweede elftal.  

Deze groep spelers proberen wij tijdens 
oefenwedstrijden zoveel mogelijk volgens de 
filosofie van onze club/selectie te laten 
voetballen. Hiermee doen ze ervaring op voor 
hun latere stap richting de senioren en wordt 
de weerstand voor deze spelers hoger dan bij 
hun eigen elftal omdat ze tegen oudere 
jongens spelen en zich in een andere 
omgeving moeten/willen bewijzen. 

Afgelopen dinsdag hebben wij de eerste 
wedstrijd met een dergelijke selectie gespeeld 
tegen Cobu Boys en ik moet zeggen dat ik 
onder de indruk was van hoe volwassen en 
leuk er bij vlagen gevoetbald werd. 

Een groot compliment naar de spelers toe uit 
de jeugdelftallen JO17-1 en JO19-1 die zich 
allemaal prima staande hebben gehouden 
onder nieuwe omstandigheden en weerstand. 

De eindstand was uiteindelijk 1-0 voor VVZA 
door een doelpunt van JO19-1 spits Fabian 
Bakker. 

Tot zover ook de situatie op dit moment op en 
rond de velden van onze mooie club. 

Ik moet zeggen dat de eerste maanden mij 
uitstekend zijn bevallen in de functie van HJO. 

Het is af en toe best hard werken maar als je 
de aantoonbare positieve ontwikkelingen ziet 
bij spelers en de teams dan maakt dit een 
hoop goed en geeft ook een goed gevoel.  

We zijn op de goede weg! 

Ik en mijn team blijven in ieder geval keihard 
werken om het plezier bij alle jongens en 
meiden van onze club te behouden en het 
niveau van de club omhoog te krijgen. 

Ik hoop dat iedereen hier aan mee zou willen 
helpen en eventueel een extra stapje zou 
willen doen? Ik reken op jullie! 

Met vriendelijke groet, 

Steven van Zanten 

Hoofd Jeugd Opleidingen VVZA 

 

"Familieclub met ambitie" 

 


