
HSV investeert in opleiding eigen jeugdtrainers   

   

 

Goud zijn ze, de mannen die al járenlang elke woensdag de kleintjes trainden bij HSV. En toch begon 

er naast al deze ervaring ook behoefte te ontstaan aan meer en nieuwe energie. Ook al omdat er 

behoorlijk wat nieuwe kinderen in de leeftijdsgroep van 6 – 9 zich bij onze vereniging aansloten.  

Deze toeloop is mede te danken aan het grote enthousiasme van de hoofdleider van die groep, 

Robert Jan de Waard. Op zijn initiatief is er een plan ontwikkeld om het ‘train-de-trainer’ in te gaan 

zetten voor deze doelgroep. Het plan is door het jeugdbestuur en hoofdbestuur omarmd en gaat 

daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

Het afgelopen seizoen is er al een begin gemaakt. Iets oudere jeugdleden werden benaderd om 

training te gaan geven aan ‘de kleintjes’ om zo een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling. Niet 

alleen de ontwikkeling van de voetbalskills van die jongere kinderen, maar ook de ontwikkeling van 

de eigen sociale vaardigheden als jeugdtrainer. En hoe leuk is het om training te krijgen van jongens, 

die misschien een paar jaar ouder zijn, maar in de ogen van een pupil véél ouder zijn en ‘vet goed 

kunnen voetballen’. Waar ze tegenop kunnen kijken en als voorbeeld zien. En hoe leuk is het om 

jaren later echte talenten op het veld te zien spelen, waar jij aan hebt bijgedragen als jeugdtrainer. 

Met ingang van het komende seizoen zullen zij in dit proces worden ondersteund, vanuit DG 

Sportivo. Deze organisatie levert een trainer/coach die de trainingen coördineert, oefenstof 

aanlevert, 2x per week trainingen bijwoont, vorderingen monitort en waar nodig coacht ‘on the job’. 

Bovendien wordt er 1x per 6 weken door hem een bijeenkomst georganiseerd, voor alle 



jeugdtrainers uit deze doelgroep, waarbij de oefenstof voor het dan volgende blok wordt uitgelegd 

en toegelicht. Hiermee wordt een grote stap gezet in dit proces. 

De jonge jeugdtrainers zijn razend enthousiast. Op woensdag 22 juni 2022 werd het afgelopen 

seizoen afgesloten en ontvingen zij uit handen van Robert Jan een mooi bordspel en een bon van 

IJssalon di Fiorentina. Naast mooie en motiverende woorden!! 

 

          Mooie en motiverende woorden!! 

 

Vervolgens werd de overeenkomst met DG Sportivo ondertekend. De kosten worden (gedeeltelijk) 

gedekt door de vergoedingen die HSV heeft ontvangen van AZ, wegens investering in spelers die 

tijdens hun jeugdvoetbaljaren door HSV zijn opgeleid en vervolgens de overstap naar hen hebben 

gemaakt. Door die vergoedingen juist te gebruiken, om opnieuw te investeren in de eigen jeugd, is 

de cirkel rond. 

 
Ondertekening van de overeenkomst met DG Sportivo  

 



Om het professioneel aan te pakken, werden er ook trainingsjassen besteld bij hoofdsponsor 

Sporthuis Johan Jansen. Deze werden woensdag aan de jeugdige trainers uitgereikt.  

De jassen konden worden aangeschaft, mede dankzij sponsoring door Annika de Best, eigenaar van 

 

Daarnaast ontving dit project een prachtige bijdrage vanuit de Stichting Vrienden Van. 

Alle Vrienden Van HSV: bedankt!!  

 

 

De jongens hebben er zichtbaar plezier in. In hun midden Annika de Best (De Best Online Marketing), 

Wim Dekker en Manon Schipper (Stichting Vrienden Van HSV) 


