Functie en werkafspraken voor de hoofdtrainer
van CVV Zwervers 2022-2023
VISIE VAN DE CLUB IS
Algemene doelstelling van het (technisch) beleid van CVV Zwervers is dat het voor zowel de selectie- als
recreatieve teams voorwaarden wil creëren zodat de spelers op prestatief en recreatief niveau met
plezier voetbal kunnen beoefenen. “Sportief en met plezier presteren” is dan ook waar CVV Zwervers
voor wil staan. Die voorwaarden zijn specifiek voor de selectieteams:
•
•
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteit trainingen en begeleiding, zowel voor team als individu;
Uitstekende faciliteiten en een sympathiek incentivesysteem;
Afspraken nakomen, zowel binnen als buiten het veld;
Inzet , strijd, werklust en passie gekoppeld aan sportiviteit tijdens trainingen en wedstrijden;
Herkenbare speelwijze: aantrekkelijk, creatief, aanvallend en verzorgd voetbal;
Het creëren van een klimaat waarin het teambelang voor dat van het individu gaat en waarin
teamspirit ons extra punten gaat opleveren;
Een vloeiende samenwerking tussen de heren-selecties en de JO19/JO23 groep met als doel de
doorstroming van eigen jeugdspelers te bevorderen (van JO7 tot heren-1)

DOELSTELLING HEREN-1
Het eerste elftal van CVV Zwervers streeft, als vlaggenschip van de vereniging, het hoogst mogelijke
niveau na, binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden van de club. Het linke rijtje in de 2e
klasse is een minimumeis. De ambitie is echter spelen in de eerste klasse. Daarnaast is het belangrijk dat
doorstroming van de eigen jeugd prioriteit krijgt. Een goed niveau gekoppeld aan een herkenbaar team
met spelers uit de eigen jeugd is daarbij een belangrijk doel.
Randvoorwaarden of wensen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 16 en maximaal 22 selectiespelers, onder wie maximaal 2 keepers
Positief herkenbaar aanvallend voetbal 4-3-3
Prima trainingsfaciliteiten
Spelers en staf zijn aanwezig bij de start van de voorbereiding
Goede afspraken en overleg met staf Heren-2, trainer O23 en hoofd Jeugdopleidingen
Goede medische begeleiding door een verzorger en/of fysio
Minder gele en rode kaarten
Laag verloop van spelers
Voorbeeldgedrag staf en spelers
Veel plezier met elkaar en op de club

DOELSTELLING HEREN-2
Het tweede elftal van CVV Zwervers moet aansluiting behouden met het eerste elftal. Dit team komt dus
in minimaal de reserve-eerste klasse uit, met als ambitie om binnen twee jaar te promoveren naar de
reserve-Hoofdklasse. Het tweede elftal is in principe een opleidingselftal met een brugfunctie voor de
jeugd (bovenbouw) en naar de senioren. Voor het tweede elftal geldt daarbij dat het een combinatie
elftal is van ervaren spelers en spelers in opleiding.
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De spelers van deze selectie-elftallen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en de stap
naar het eerste te maken. Voor spelers van het tweede elftal is daarvoor een periode van 2
tot 3 jaar vastgesteld. Na deze periode volgt een evaluatie. De club laat spelers die dan
alsnog niet in aanmerking komen voor het eerste elftal niet vallen; ook hen willen wij voor de
club behouden. Randvoorwaarden of wensen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecties van 16 tot 20 spelers met minimaal 1 keeper;
Positief herkenbaar aanvallend voetbal gelijk aan het 1e elftal 4-3-3;
Goede trainingsfaciliteiten;
Spelers en staf zijn aanwezig bij de start van de voorbereiding
Goede afspraken en overleg met staf Heren-1 en hoofd Jeugdopleidingen
Goede medische begeleiding door een verzorger en/of fysio
Minder gele en rode kaarten
Laag verloop van spelers
Veel plezier met elkaar en op de club

VERANTWOORDELIJKHEDEN TRAINERS

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdtrainer heren-1
Je bereidt de trainingen van de 1e selectie voor
Je traint de 1e -selectie op dinsdag en donderdag en eventueel een 3e dag in de week;
Het begeleiden en coachen van het 1e elftal
Het samenstellen, selecteren en scouten van spelers in overleg met de Technische Manager (TM)
Geeft leiding aan het totale begeleidingsteam van de 1e selectie
Je stelt het 1e senioren team samen en er is een duidelijke medeverantwoordelijkheid voor de
samenstelling van het 2e team.
Het bijwonen van de gebruikelijke vergaderingen, onderhouden van contacten
Je bereidt de wedstrijden voor;
Je houdt goede teambesprekingen, voor en na de wedstrijd en hebt periodiek korte 1 op 1
gesprekken met de spelers
Je begeleidt/coacht het eerste seniorenteam in oefen-, beker- en competitiewedstrijden;
Je onderhoudt kontakten met de assistent-trainer, keeperstrainer senioren, trainer 2e-selectie,
alsmede hoofdjeugdopleidingen
Je onderhoudt contacten met de overige stafleden ( teamleider, medisch team en
materiaalverzorger);
Je hebt regelmatig overleg met de TM en legt hier ook verantwoording aan af
Je zorgt ervoor dat de 1e selectie zich gedraagt als vlaggenschip van de vereniging. In woord en
daad. Een voorbeeldfunctie op het gebied van de gedragsregels is dan ook een must
Duidelijke communicatie naar overige stafleden en spelers.
Het motiveren / stimuleren van spelers / stafleden en het signaleren van knelpunten.

COMMUNICATIE & OVERLEG
Elke donderdag na de training gaan trainers van de 1e selectie en 2e selectie samen met de TM in
gesprek. Hierin zal besproken worden wie er op zondag mee gaan met het 1 e en 2e elftal. Waarbij wordt
gekeken naar beschikbaarheid van spelers, de vorm waarin ze verkeren, gedrag, trainingsopkomst, type
tegenstander etc. Uitgangspunt is dat beide teams met een representatieve selectie op pad kunnen. De
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selecties voor de teams gebeurt in goed onderling overleg. Als er geen overeenstemming
wordt bereikt beslist de TM.
Elke vrijdag uiterlijk rond de klok van 16.00 uur zal er dan een mail uitgaan naar alle spelers
en begeleiders van de 1e en 2e selectie met daarin de wedstrijd, tijdsstip en tijdsstip van
verzamelen en wie waar speelt.
ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De trainers van heren-1 en 2 rapporteren elk aan de TM van CVV Zwervers. De eindverantwoordelijkheid
voor de samenstelling van herenselectie ligt bij de TM.
SPEELWIJZE
De speelwijze die CVV Zwervers hanteert is een 4-3-3 systeem. Het 2e elftal dient in de uitvoering het
zelfde systeem te spelen als het 1e elftal.
TRAININGEN
CVV Zwervers wil dat haar 1e en 2e selectie team 2x in de week traint en wel op dinsdag en donderdag
van 19.30/20:00 uur tot 21.00/21:30 uur. Een 3e dag is optioneel. Beoogde speelwijze voor heren-1 en 2
en de jeugdselecties is 4-3-3. Alleen in uitzonderlinge situaties kan hier van afgeweken worden.
CVV Zwervers streeft er naar om de technische vaardigheden van de keepers te verbeteren. Dit alles
door 1 keer in de week afzonderlijk van de groep minimaal 1 uur te trainen op technische vaardigheden.
Daarnaast trainen de keepers op overige momenten mee met de groep
MATERIAAL
De hoofdtrainers van de 1e en 2e selectie zijn verantwoordelijk voor de spullen die zij ter beschikkingen
hebben en dienen er voor te zorgen dat aan het eind van het seizoen in de zelfde aantallen aanwezig.
Eventuele tekorten kunnen door de club verrekend worden met de maandelijkse vergoeding.
OEFENWEDSTRIJDEN
Het spelen van een oefenwedstrijd dient een doel te hebben. Doel kan zijn:
• Aan het begin van het seizoen komen tot keuzes van het elftal;
• Het uit proberen van spelers die nog geen vaste waarde zijn;
• Spelers speeltijd geven;
• Uit proberen van een speelstijl/variant;
• Te gebruiken voor conditionele doeleinden;

INZETBAARHEID VAN SPELERS
Indien er voldoende spelers voorhanden zijn kan het 1e elftal met 3 tot 4 verse wissels en een keeper op
pad. Spelers die mee zijn gegaan als verse wissel dienen de week er op indien mogelijk te spelen in het
2e elftal.
De trainer van het 2e team zal spelers die hij krijgt vanuit de 1e groep ten alle tijden dienen in te passen.
Speler van de 1e groep hebben een beschermde status tot eind september. Als zij dan minder presteren
als de speler in de 2e groep mag de trainer besluiten deze voorrang te geven.
Het 2e elftal dient ook op de zondag met minimaal 3 maximaal 5 verse wissels op pad te gaan. Indien er
spelers overblijven zullen we deze door schuiven naar het 3e elftal. Indien dit niet mogelijk is zullen we
gedurende week wedstrijden organiseren om deze groep met een mix van spelers uit de selectie of
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jeugd te laten spelen. Als er te weinig spelers zijn voor de zondag dient er na de bespreking
van donderdag direct contact gelegd te worden met HJO om spelers van de JO19 te vragen
voor de desbetreffende zondag.
JEUGDSPELERS
Na de winterstop krijgen 2e jaars JO19 junioren de kans om een periode met één van de selectie
elftallen mee te trainen. Indien zich talent volle 1e jaars melden zullen deze ook de kans krijgen 1 keer
per week mee te trainen. Dit gaat in overleg met HJO en de TM. Als dit gebeurd zal er wel naar de
belasting voor de speler gekeken worden. Indien er over bovenstaande enige discussie is de
eindverantwoording bij Technisch manager/bestuurslid technische zaken en hoofdjeugdopleidingen .
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