
Statutair Technisch Beleidsplan vv OLIVEO 2019-2022 
 
VV OLIVEO is een voetbalvereniging met een rijke historie en een sterke eigen identiteit. Met een 
ledental dat rond de 800 ligt weet de vereniging ook 90 jaar na de oprichting (2 juli 1930) het 
oorspronkelijke karakter van een echte dorpsclub te behouden. De missie van OLIVEO luidt als volgt: 
‘het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan 
een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte 
verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport tevens een actief 
verenigingsleven centraal staat’.  

 
Jeugd-Selecties 

De nadruk binnen de jeugdopleiding van OLIVEO is en blijft plezier. Dit koppelen we, in eerste 
instantie binnen de selectieteams, aan onderwerpen als opleiden, ontwikkelen, presteren en 
discipline. Uiteindelijk leiden we op voor het hoogst spelende eerste seniorenteam, met als 
doelstelling een herkenbare stijl en een team dat voor het grootste deel bestaat uit zelfopgeleide 
jeugd. 

Er worden geen spelers gehaald. Spelers die zelf bij OLIVEO willen voetballen zijn van harte welkom. 
De doelstelling binnen de jeugdselecties is het aanwezige potentieel zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen.  

OLIVEO kiest binnen de jeugdselecties voor het volgende traject: 
Spelers in de O11-categorie en jonger zullen gedurende het seizoen met een per seizoen 
vastgestelde frequentie op alle posities (inclusief keeper) ingezet worden. De trainingen en 
aandachtspunten zullen hierop zijn afgestemd.  Vanaf de O12-categorie en ouder zal er gedurende 
het seizoen met een per seizoen vastgestelde frequentie in verschillende systemen gespeeld 
worden. De trainingen en aandachtspunten zullen hierop zijn afgestemd. 
 
Jeugdspelers worden alleen toegevoegd aan Senioren-Selecties bij uitzondering en na goedkeuring 
van de TC. 
 
Senioren-Selecties 
In het seizoen 2021-2022 zal de senioren-selectie bestaan uit 3 teams: 

• Oliveo 1 – Groep met een minimum van 16 spelers geselecteerd door de hoofdtrainer 
(Edwin Vurens) 

• O23-1 – Groep met een minimum van 16 spelers geselecteerd door Willem van der Smit. 
In deze groep geldt een leeftijdslimiet, alleen spelers uit 1999 of jonger.  

• Oliveo 2 – Groep met een minimum van 20 spelers, geselecteerd door Edwin Vurens,  
Willem van der Smit en de Technische Commissie 

 
De hoofdtrainer van Oliveo 1 kan voor wedstrijden een beroep doen op spelers van alle beschikbare 
selectieteams. Bij gelijke kwaliteiten voor dezelfde positie hebben spelers uit Jong Oliveo 1 de 
voorkeur.  
 
O23-1 zal zo veel mogelijk met een vaste groep trainen, tenzij er een mogelijkheid is dat een O23-1 
speler een positie in kan nemen bij Oliveo 1.  
 
Bij onvoldoende aantallen voor wedstrijden van O23-1 zal er een beroep worden gedaan op O23-
spelers uit Oliveo 2.  
 

De motivatie en details van het technische beleid zijn verankerd in het bestuurlijk goedgekeurde 
‘Voetbaltechnisch beleidsplan 2019-2022’. 

 

De Technische Commissie (John Weijgertse, Paco van Leusden, Dick Kuijper) 


