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SVC’08, de fusieclub van JAC en SV’35, is aan een stille opmars bezig. In een paar jaar zijn 
de jeugdteams gegroeid van de 1e klasse naar de hoofdklasse. Het volgende doel is Divisie-
niveau. Daarnaast houdt de vereniging ook oog voor de 2e en 3e teams, iedereen hoort erbij. 
Wij vroegen aan Hoofd Opleiding Harold Tjaden hoe hij het huidige succes verklaart. 

Tjaden daarover: ‘Ik zie heel veel trainers die enorm toegewijd zijn. Lekker enthousiast die 
jongens en meiden met plezier beter leren voetballen. Daarnaast veel handjes in de 
Technische Commissie, en een enorm betrokken jeugdcommissie die goed faciliteert. De 
basiselementen, toewijding en betrokkenheid, zijn aanwezig. We trekken allemaal dezelfde 
kant op, dat is fijn. Nu is het zaak om het stapje voor stapje nóg beter te maken. Als we dat 
gefaseerd doen, zetten we echt iets duurzaams neer  
met elkaar.’ 

Hoe gaan jullie dat doen? 
Tjaden: ‘We hebben onlangs met een werkgroep een Jeugdvoetbalbeleidsplan geschreven. 
Dat vormt onze gids voor de komende jaren. Het leuke aan SVC’08 vind ik dat we best 
ambitieus zijn, maar daarnaast ook enorm veel aandacht geven aan de breedtesport. Soms 
hoor ik dat overige teams zich achtergesteld voelen ten opzichte van de 1e teams, 
bijvoorbeeld over trainingspakken ofzo, maar die zijn dan gesponsord door een vader met een 
eigen bedrijf. Ik weet dat SVC’08 daar namelijk helemaal geen onderscheid in maakt, 
iedereen is gelijk. We hebben ook geen selectieteams en niet-selectieteams, we nummeren ze 
gewoon 1,2,3. Waarom zouden we dat onderscheid moeten benadrukken?   
 
SVC’08 organiseert ook veel activiteiten buiten het voetbal om, daardoor leren de jongens en 
meiden ook spelers van andere leeftijdsklasses kennen. Spelers van andere verenigingen 
melden zich bij ons aan omdat ze ook Hoofdklasse willen  spelen. Ik zie dat nieuwe spelers 
goed worden opgevangen.’ 

Dus nu op richting Divisie-niveau? 
Tjaden: ‘Klopt, het Technisch Jeugdplan dat we onlangs hebben geschreven blinkt uit in 
eenvoud. Laten we maar eerst de basisvaardigheden goed uitvoeren. Ook moeten trainers en 
spelers wennen aan teamtactische trainingen, dat is hier allemaal  
nog nieuw. We gaan nu eerst op een best wel onderscheidende manier de trainers bewust 
maken hoe zij de voetbalvisie het beste kunnen overdragen aan de spelers. Niet het beleid van 



boven naar beneden de organisatie in gieten, maar een paar trainers het laten uitproberen en 
stimuleren om daarbij fouten te maken.  Vervolgens een olievlek creëren door de trainers hun 
ervaringen met andere trainers te laten delen. Ook voor dit traject beginnen we met een paar 
trainers van zowel 1e teams, als van 2e en 3e teams. 

Uiteindelijk gaat het erom dat we in alle teams de spelers de vaardigheden en het spelinzicht 
aanleren, zodat zij in het veld  de juiste keuzes maken. Ik heb nog nooit een Hoofd Opleiding, 
een Voetbaltechnisch Coördinator of een trainer een doelpunt zien maken in een 
jeugdwedstrijd.’ 

 


