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Bestuurlijke VTZ doelstellingen (aug 2012)
Voetbal bij FC DRIEBERGEN, hoe zit dat voetbaltechnisch?


VTZ beleid: FC DRIEBERGEN faciliteert een goed georganiseerde jeugdopleiding voor prestatief en
recreatief ingestelde jongeren. Doel is een gezonde balans te creëren tussen spelplezier, ontwikkelen
van technische vaardigheden, sportiviteit, talentontwikkeling en resultaat. De sportieve ambitie is om
vanuit de jeugdopleiding spelers te laten doorstromen naar de selectie. De selectie zal op een zo
hoog mogelijk amateurniveau proberen te voetballen. We investeren in opleiding en begeleiding van
trainers, coaches, scheidsrechters en kaderleden.

Hoe is VTZ binnen FC DRIEBERGEN georganiseerd?


Binnen onze club wordt de balans bewaard door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) en de
Afdelingscoordinatoren. De eerste vertegenwoordigt het prestatieve (technische vaardigheden,
talentontwikkeling en resultaat) en de tweede het recreatieve binnen een afdeling (spelplezier).
Samen zijn ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen van sportief gedrag. Binnen onze club hebben
we basis teams en selectie teams.

Afhankelijk van de omvang van een afdeling (aantal teams) wordt bepaald voor welke teams en spelers
het spelplezier het belangrijkste is en voor welke het prestatieve aspect. Enkele voorbeelden:


In de F15 zit een aardige speler die best wel in een hoger team mee kan. VTZ kan deze speler
vragen of hij dit leuk vindt om te proberen. Indien de speler hier positief op reageert dan krijgt hij de
kans. Indien niet dan blijft hij in het zelfde team spelen.



In de F5 zitten 3 spelers van verschillend niveau die met elkaar spelen belangrijker vinden dan op het
hoogste individuele niveau. Deze spelers mogen natuurlijk bij elkaar spelen, in een qua niveau
passend team.



In de F2 zit een speler die niet altijd komt trainen omdat hij ook nog andere hobbies heeft. VTZ kan
deze speler vervangen door een speler die wel altijd komt trainen.

Hoe is de door stroom van talenten geregeld?


Aan het einde van elk seizoen krijgen alle spelers de kans om te laten zien wat ze het afgelopen
seizoen hebben bijgeleerd. VTZ beoordeeld op een aantal voetbalcriteria welke spelers in aanmerking
komen voor selectie elftallen binnen een afdeling.



In overleg met de selectietrainer(s) worden de selectie-elftallen samengesteld. Soms is dit lastig,
bijvoorbeeld wanneer er 2 of 3 gelijkwaardige spelers zijn voor 1 positie. Er moet dan een keuze
gemaakt worden tussen bijvoorbeeld de F1, F2 of F3.



Het is belangrijk dat talentvolle spelers zoveel mogelijk spelen, want dan kunnen ze zich verder
ontwikkelen. De praktijk leert dat de betere spelers na verloop van jaren altijd opvallen. Het is beter
zo veel mogelijk te spelen in de F3 dan op de bank te zitten in de F1. Een kampioenschap van de F3
wordt door de betrokken spelers even hard gevierd als die van de F1.
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De lichamelijke en sportieve ontwikkeling verloopt voor spelers niet gelijk. De een is fysiek sterker
dan de ander, de ander kan meer met de bal. Een talent in de F kan in de C onzichtbaar zijn en
omgekeerd. Juist dit soort aspecten maakt het selecteren van "talenten" extra moeilijk. Feitelijk is het
een moment opname die gedurende de hele jeugd elk jaar wordt herhaald.



Vanaf de C en hoger wordt het steeds gemakkelijk om talenten te selecteren. Deels op basis van hun
prestaties toe dat moment en deels op basis van hun instelling en persoonlijke voorkeur.

Hoe zorgt FC DRIEBERGEN ervoor dat het beleid ook goed wordt uitgevoerd?


Omdat er sinds de fusie sprake is van een grote amateurvereniging, investeert de club vanaf het
nieuwe seizoen in professionelere ondersteuning voor VTZ. Hierdoor krijgen alle trainers extra
begeleiding, krijgen alle spelers de kans zich verder te ontwikkelen en krijgen voetbaltechnische
kaderleden een klankbord om hun rol nog beter in te vullen.



Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor het voetbalbeleid. Het stelt de kaders waarbinnen VTZ
moet opereren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur ook jaarlijks verantwoording
af aan de leden.



Leden en vrijwilligers krijgen vol op de ruimte om binnen de gestelde kaders mee te denken en te
doen.
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