
 

Betere trainers voor betere spelers 

v.v. VIOD in Doetinchem heeft binnen de jeugdopleiding ‘het opleiden van kader’ oftewel, trainers 

beter maken, als speerpunt benoemd. Daartoe heeft zij een nieuwe technische commissie (TC) 

benoemd die nauw samenwerkt met het bestuurslid Jeugdzaken om haar doelstelling te 

verwezenlijken. 

Sinds de zomervakantie wordt er daarom bij v.v. VIOD achter de schermen hard gewerkt aan een 

‘nieuwe’ en duidelijke structuur binnen de jeugdopleiding. 

Met ingang van seizoen 2019/20 gaat de club gebruik maken van 3 praktijkbegeleiders. Zij behoren 

tot de afdeling trainerszaken (TZ) en maken deel uit van de TC. Daarnaast gaat de club gebruik maken 

van coördinatoren onderbouw en bovenbouw, die eveneens deel uit maken van de TC. Genoemd de 

afdeling algemene zaken (AZ). 

VIOD Organisatie: 

 

 

Trainingszaken ‘op het veld’ 

De praktijkbegeleider is voor trainers een vraagbaak en/of klankbord bij het voorbereiden, uitvoeren 

en evalueren van alle daarbij behorende activiteiten (geven van trainingen, coachen van wedstrijden 

en begeleiden van spelers). 

Onze praktijkbegeleiders zullen trainers/coaches uitnodigen voor een diverse sessies, zowel in 
theorie als in de praktijk. Gedurende de trainingen zullen zij periodiek aanwezig zijn en ook op de 
zaterdag wedstrijden bezoeken. Daarbij wordt er ook toezicht gehouden op het naleven van de 
waarden en normen van de club, als ook de visie van de KNVB. 

Ontwikkelen 

Het is goed om te beseffen dat elke individu anders is. Soms vergt dit ook een andere werkwijze en 
dus is de taak of taken van een trainer veel omvattend, al dan niet soms erg complex. Daarom zet de 
club in op het ontwikkelen van trainers, waarbij de ontwikkeling van de jeugdleden centraal staat. 
Enkele voorbeelden; iedereen evenveel speelminuten bieden en spelers op diverse posities laten 
spelen. 
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Indelingen ‘langs de lijn’ 

v.v. VIOD wil ook graag dat al haar spelers in het juiste team worden ingedeeld zodat zij elke jaar 

weer met plezier en met een optimale benutting van de talenten spelen. 

Omdat het maken van de team-indelingen een tijdsintensieve en complexe materie is, gaat de club 

met ingang van seizoen 2019/20 gebruik maken van 2 technische coördinatoren die zich volledig 

richten op deze indelingen. 

In de komende 2 maanden zal ook dit nieuwe beleid zichtbaar worden door allereerst de werkwijze 

voor iedereen duidelijk te maken. 

Vacatures 

Tevens zijn er nog enkele vacatures en kan v.v. VIOD uw enthousiasme goed gebruiken. Reageer op 

onderstaande functies: 

• Leeftijdscoördinator  

• Trainer (assistent) 

• Technische commissie 

• Scouting 

• Algemeen (kantine, veldbeheer, etc.) 

 

Even voorstellen 

 

 

v.v. VIOD, Sicco Mansholtweg 2, Doetinchem 

jeugdvoetbal@vioddoetinchem.nl 

www.vioddoetinchem.nl 

 

Technische Commissie Functie Email Mobiel

Algemeen jeugdvoetbal@vioddoetinchem.nl

Indelingen teamindeling@vioddoetinchem.nl
Trainings zaken (TZ) Functie

Philip Steverink Technisch Coordinator trainingszaken (HMQ t/m O10)

Jos Mekkes Technisch Coordinator trainingszaken (O11 t/m O14)

Martin Smit Technisch Coordinator trainingszaken (O15 t/m O19)

Algemene zaken (AZ) Functie

Marco Jolink Technisch Coordinator indelingen onderbouw (t/m JO15)

Erwin Otterspeer Technisch Coordinator indelingen onderbouw (t/m JO15)

Vacature Technisch Coordinator indelingen bovenbouw (t/m JO19)

Jos Mekkes Marco JolinkPhilip Steverink

Martin Smit Marco Jolink Erwin OtterspeerJos MekkesPhilip Steverink
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