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SPORTIEF DOMEIN - MISSIE: 

 VSV 1 A wil een vaste waarde blijven in derde provinciale en op termijn doorgroeien naar tweede 
provinciale 
 VSV wil verzorgd en attractief voetbal spelen 
 VSV 1 A streeft ernaar een team tussen de lijnen te brengen met een mix van ervaring en 

jeugdig enthousiasme 
 VSV wil als club elk seizoen vooruitgang zien 
 Naast het sportieve wil VSV ook plezier zien op en naast het veld 
 Spelers van een eerste elftal hebben een voorbeeldfunctie en daarom is een goede mentali-

teit primordiaal: 
 Discipline 

 Inzet 
 Teamspirit 
 Aanwezigheid op trainingen 
 Stiptheid 
 Hard werken 

 Sociaal 
 Contact met supporters, bestuur, medespelers, technische staf, medewerkers 
 Meehelpen bij evenementen van de club 
 Aanwezig zijn bij evenementen van de club 

 Nieuwe spelers zullen dan ook aan deze eisen moeten voldoen. Om dit te kunnen evalueren 
werd een scoutingsfunctie in het leven geroepen.  

 VSV wil een club zijn waar jong talent de kans krijgt zich te ontwikkelen en het doorstoten naar een 
eerste elftal kan realiseren 
 Na een grondige evaluatie door de sportieve cel in samenspraak met de betreffende jeugd-

trainer wordt beslist welke U17 spelers in (de loop van) de tweede seizoenshelft zullen wor-
den doorgeschoven naar de beloften 

 Het doel is om elk seizoen één of twee spelers door te schuiven 

 In die optiek is er ook beslist om vanaf het seizoen 2019-20 te starten met een vierde provinciale 
met name VSV 1 B. Het doel is een vaste waarde te worden in vierde met de linker kolom als ambi-
tie. 
 Minstens 80% van de spelers zullen een deel van of hun volledige opleiding bij VSV gekregen 

hebben 
 Ook spelers die terug van weggeweest zijn (voor een nationale jeugdopleiding) komen hier-

voor in aanmerking 
 Verder geldt voor VSV 1 B dezelfde visie als voor VSV 1 A 

 Verzorgd en attractief voetbal 
 Elk seizoen vooruitgang boeken 
 Plezier op en naast het veld 
 Mentaliteit van de spelers 
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 VSV zal aan spelers die om verschillende redenen geen eerste elftal halen de mogelijkheid geven 
zich toch verder te kunnen engageren bij de club. Dit kan dan zijn in een rol als scheidsrechter, 
jeugdtrainer, afgevaardigde of medewerker 

 De sportieve cel zal minstens tweemaandelijks samen komen om het sportieve beleid te evalueren 

VISIE OP DE EERSTE PLOEGEN: 

Alle seniorploegen (VSV 1 A, VSV 1 B, Beloften A, Beloften B en beide jeugdploegen (11vs11) spelen in een 
4-3-3 formatie.  

We opteren voor balbezit met aanvallend, technisch verzorgd voetbal. Concreet betekent dit in geval van 
balbezit zo hoog mogelijk spelen met flankaanvallers met aanvallende impulsen, infiltrerende middenvel-
ders en een aansluitende verdediging. Een snelle balcirculatie en lopende spelers zonder bal (loopver-
mogen is belangrijk, zie profielen) is van groot belang. Verder hechten we belang aan positiewissels in 
combinatie met tempoversnellingen.  

In geval balverlies proberen we de linies zo nauw mogelijk te laten aansluiten zodat er druk kan gezet wor-
den op de tegenstanders en we zo vlug mogelijk de bal kunnen recupereren.  

HOE ZIET DE EERSTE PLOEG ER OPTIMAAL UIT: 

De 'ideale' VSV 1 A ploeg is een team met een mix van ervaring en jeugdig enthousiasme. We streven naar 
een maximaal aantal eigen spelers in de kern. Bij het scouten van nieuwe spelers wordt rekening gehouden 
met het aanwezige potentieel aan eigen spelers. Zoals vermeld in het algemeen sportief beleid worden de 
'potentials' op het einde van de heenronde en terugronde ingeval van een positieve evaluatie doorgescho-
ven naar A-kern (VSV 1 A, niet VSV 1 B) of A-beloften. We trachten per seizoen 1 of 2 'potentials' te bren-
gen. De opvolging van deze ligt voor een groot stuk bij de sportieve cel.   

De 'ideale' VSV 1 B ploeg is een team met enkel spelers die opgeleid zijn bij VSV of een deel van hun oplei-
ding bij VSV hebben genoten (zie Missie). 
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SPELERSPROFIEL PER POSITIE: 

Zoals vermeld in het algemeen sportief beleid is ook de mentaliteit van de spelers belangrijk. Tevens werd 
voor elke positie op het veld een spelersprofiel opgesteld. Dit geldt zowel voor VSV 1 A als voor VSV 1 B.  

Doelman: 
 geconcentreerd tijdens de volle 90 min 
 gestalte  
 communicatief 
 sterk 1 op 1 en vlug reageren bij doelpoging 
 moet kunnen uitvoetballen onder druk (goede korte en lange pas) 
 rust uitstralen 

Flankverdediger:  
 sterk 1 tegen 1 
 sterk in de omschakeling 
 goed kopspel 
 groot loopvermogen 
 snelheid 
 technisch onderlegd 

Centrale verdediger: 
 sterk 1 tegen 1 op de grond en in de lucht 
 sterk kopspel 
 gestalte 
 leiderschap en communicatief sterk 
 snelheid 
 goede diagonale lange bal 

Verdedigende middenvelder: 
 sterk in de balrecuperatie  
 aanspeelbaar zijn voor de verdediging  
 goede pas (lang en kort) 
 sterk in 1 tegen 1 verdedigend 
 sterk loopvermogen  
 goede vista 
 communicatief sterk 

Aanvallende middenvelder: 
 beslissende eindpass of actie 
 aanspeelbaar zijn tussen de lijnen  
 scorend vermogen (ook vanop afstand) 
 snelheid (kan versnellen) en loopvermogen 
 creativiteit 
 goede vista 
 communicatief sterk 
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Flankaanvaller: 
 sterk 1 tegen 1 aanvallend 
 beslissende actie en voorzet  
 aanspeelbaar op de flanken 
 scorend vermogen  
 snelheid en loopvermogen 

Diepe spits: 
 balvast met de rug naar het doel  
 diepgang, aanspeelbaar in de rug van de verdediging  
 efficiënt in de zestien (met de kop als met de voet) 
 sterk 1 tegen 1 
 snelheid (kan versnellen) en loopvermogen  
 zelfverzekerd 

 

 


