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1.0

Inleiding

FC Driebergen is een voetbalvereniging met ongeveer 800 spelende leden verdeeld over bijna 60
teams. FC Driebergen is een vereniging die naast het organiseren van voetbal een maatschappelijk
verantwoordelijkheid wil vervullen. Door het hanteren van een goed doorvlochten voetbaltechnisch
beleidsplan wil zij een aantrekkelijke vereniging zijn voor niet alleen de zelf opgeleide leden maar ook
voor leden van andere voetbalverenigingen uit de regio die een stapje hogerop willen. De filosofie hier
achter is het goed opleiden van trainers, begeleiders en management. Dit alles moet leiden tot een
volgende stap in het bestaan van FC Driebergen.
Dit voetbaltechnisch beleidsplan moet ervoor zorgen dat deze unieke club de komende jaren volgens
een vastgestelde strategie blijft acteren. Het plan bevat uitgangspunten en richtlijnen die duidelijk
maken wat we belangrijk vinden op voetbaltechnisch vlak en hoe we dit kunnen omzetten tot
afspraken waar we altijd op terug kunnen vallen. Het vormt de leidraad voor alle voetbaltechnische
beslissingen binnen FC Driebergen vanaf de jongste jeugd t/m de senioren selectieteams.
De uitvoering van het plan zal, uit naam van het hoofdbestuur, bewaakt worden door de Technische
Commissie in samenwerking met de Voetbal Technisch Manager (VTM) en het operationeel bestuur.
Jaarlijks zal het plan worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld.

Namens de Technische Commissie,
René van der Kooij
12 oktober, 2015.
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2.0

Missie:

FC Driebergen ziet sport als een goede basis voor lichaamsbeweging, ziet teamsport als
“motor voor persoonlijke en sociale ontwikkeling” en voetbal als bindende factor voor een
pluriforme samenleving. FC Driebergen spant zich in om maatschappelijke (goede) doelen te
verwezenlijken, door verbindingen te leggen tussen onze leden en hun ouders, oud-leden, niet
spelende leden, vrijwilligers, bestuurders, business club leden, supporters, scholen,
zorginstellingen, Sport Bso’s en ondernemers.
FC Driebergen wil een veilige, sociale vereniging zijn. Dat betekent dat alle betrokkenen
correct en respectvol met elkaar omgaan en elkaar waar nodig corrigeren en helpen. Daarnaast
moeten onze leden, en de mensen die bij FC Driebergen betrokken zijn, veel plezier aan het
beoefenen van de voetbalsport beleven en FC Driebergen beleven als een sociaal platform.

2.1

Visie:

De visie van FC Driebergen is dat een vereniging meer is dan alleen de sport. Het is tevens
een uitlaadklep voor mensen en een sociaal platform om te kunnen zijn en te beleven.
Daarnaast moeten we de sport niet uit het oog verliezen en vooral ook hierop de focus houden
waarbij plezier in voetballen hand in hand gaat met het beter leren voetballen en van invloed
is op de verenigingssfeer. Het is fantastisch het spel op een hoger niveau te kunnen beoefenen.
FC Driebergen wil technisch verzorgd, aanvallend voetbal spelen vanuit het idee dat dit tot
het meeste spelplezier leidt.
Dit geldt voor alle teams, van oud tot jong en van hoog tot laag. Elke speler, trainer en elk
team wordt de kans geboden om te voetballen op een wijze die past bij zijn/haar niveau en
met de juiste ondersteuning die zoveel mogelijk aansluit op de wensen van de spelers (en
begeleiders). Bij FC Driebergen krijgt iedere speler de gelegenheid zich te ontwikkelen tot
een betere voetballer. FC Driebergen vindt het belangrijk dat haar spelers en alle andere
betrokkenen trots zijn op hun club en zich betrokken voelen bij de club. Dit vergroot de kans
dat sponsoren, ouders/vrijwilligers zich aan willen sluiten bij de vereniging. Om dit mogelijk
te maken moet er een goede structuur liggen en duidelijkheid zijn hoe eenieder zo goed
mogelijk kan bijdragen aan het collectief.

2.2

Doelstellingen:

We willen alle voetballers bij FC Driebergen zo goed mogelijk begeleiden, opleiden en
voetbaltechnisch trainen om daardoor zoveel mogelijk plezier te geven aan onze leden. We
willen alle trainers en spelers, op ieder niveau, dermate goed begeleiden dat men zich thuis
voelt op de club.
Dit moet resulteren in basisteams die zich gerespecteerd voelen en veel plezier beleven en dat
selectieteams zich op prestatief vlak ontwikkelen en acteren, altijd met veel plezier.
Met betrekking tot de basisteams willen we het volgende nastreven:




Twee keer trainen basisteams.
Alle trainers bereiken m.b.t. maandplanning trainingen.
Dat ook zij de kans krijgen om te gaan voor het spel waarbij de weg richting selectie
altijd open staat.
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Desondanks is plezier en bewegen het belangrijkste uitgangspunt.

Met betrekking tot de prestatieve teams willen we het volgende nastreven:











Bij de D t/m A jeugd met onze 1e teams zo goed en daardoor zo hoog mogelijk gaan
spelen.
Dat we de speelwijze uitdragen en zichtbaar maken (meer info hierover vind je bij de
intenties).
Dat het 1e elftal op termijn een stabiele 2e klasser gaat worden.
Dat we ieder jaar 1 à 2 spelers laten doorstromen naar de A – selectie en 3 a 4 spelers
naar het 2e elftal.
Dat we de doorstroming vanuit de A – B jeugd middels een goed proces goed
begeleiden richting de senioren.
Alle selectieteams met name meer discipline meegeven.
Betere begeleiding op medisch vlak.
Betere begeleiding op fysiek vlak.
Betere begeleiding van onze keepers.
Dat we een springplank zijn voor spelers om te gaan naar een topamateur – team en/of
BVO.

Met betrekking tot de trainers:


Dat iedere trainer zich kan blijven ontwikkelen.

Hoe al deze doelstellingen proberen te verwezenlijken zal met name verderop dit technisch
beleidsplan duidelijker moeten worden.
Het is van groot belang dat we ons realiseren dat bij opleiden we niet voor het team of de
ranglijst moeten gaan als trainer/coach. We moeten in eerste instantie ervoor zorgen dat het
individu zich ontwikkelt. Dus wanneer we afspraken maken over speelwijze e.d. dan is dit
slechts een middel om enerzijds beter te voetballen als team, en anderzijds ook om de spelers
als individu zich goed te laten ontwikkelen.
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3.0

Uitgangspunten jeugdopleiding
1. Onderbouw = E/F. Middenbouw = C/D. Bovenbouw = A/B
Waar ligt de nadruk op m.b.t. de leerfase:
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

: Techniek en motoriek. 100% individueel.
: Techniek, tactiek en loopscholing. 60% individueel en 40% team.
: Tactiek, rendement, mentaal en techniek. 60% team en 40% individueel.

2. Elke speler kan minstens twee keer trainen, wedstrijden spelen en deelnemen aan toernooien.
Wie meer wil kan terecht bij All Sports Academy, waarmee FC Driebergen een
samenwerkingsovereenkomst heeft.
3. De opleiding staat centraal, het leveren van prestaties komt pas vanaf de A – afdeling, al
willen we daar ook nog steeds spelers individueel ontwikkelen. Sterker nog, besef dat men in
de senioren ook nog behoorlijk kan verbeteren/ontwikkelen.
4. Alle betrokkenen moeten het eigenbelang ondergeschikt maken aan het clubbelang en aan het
belang denken van de individuele speler.
5. Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. Geef hem speelmogelijkheden op meerdere
plaatsen in het veld, met name in de onderbouw en vaak ook nog in de middenbouw. Indien
zijn fysieke en mentale eigenschappen het toelaten, moet een ‘talent’ zo hoog mogelijk spelen.
Leeftijd is niet uitsluitend bepalend. Het gaat om het individu m.b.t. zo hoog mogelijke
weerstand.
6. Coaching moet gebaseerd zijn op de leerdoelen die tijdens de training centraal staan, het
wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste.
7. Jeugdtraining moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op techniek, vooral in de beweging en zo
snel mogelijk onder weerstand. De techniektraining moet als rode draad door de totale
jeugdopleiding lopen. Tactische en conditionele accenten dienen geleidelijk aan de techniek
(en aan de leeftijd) te worden aangepast.
8. Een vaste speelwijze als rode draad. Een basisformatie en speelwijze is geen wet van Meden
en Perzen: het is dus niet zo dat elke wedstrijd op dezelfde manier gevoetbald moet worden.
Het geeft echter wel richtlijnen zoals FC Driebergen het graag wil zien. Wanneer dit enkele
seizoenen wordt volgehouden, zullen zowel spelers als trainers steeds beter bekend worden
met de FC Driebergen speelwijze, welke kan worden onderscheiden in die voor elftallen,
negentallen en die voor zeventallen.
9. Coaching van teams gebeurt vanuit één visie: Het is van groot belang dat bij coachen rekening
gehouden wordt met de (leeftijds-) groep: ‘Wat kunnen ze en wat willen ze?’ Men moet dus
inzicht hebben in hetgeen de jonge speler doormaakt. Het coachen moet er in principe op
gericht zijn om de spelers te laten leren en niet hoofdzakelijk op winst of verlies.
10. Overgang naar de senioren vraagt specifieke begeleiding van spelers op alle niveaus.
11. Vanaf circa 10 jaar is het zinvol om met specifieke keeperstraining te beginnen. Dit heeft de
volgende voordelen:


meerdere spelertjes (F en E pupillen) kunnen het keepen “proeven”, waardoor de kans
toeneemt dat er een potentieel talent ontdekt wordt.
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Dankzij een brede basis (algemene voetbalvaardigheid) zal een keeper pas echt goed gaan
functioneren.



Als hij opeens niet meer wil keepen, kan hij veel makkelijker veldspeler worden, dan
wanneer hij de technische scholing gemist heeft.

12. We willen bij alle selectieteams dat de trainers daar zowel trainen als coachen (dat moet dus 1
persoon zijn). Uitzonderingen kunnen in de F en E jeugd voorkomen.
13. Alle selectietrainers moeten van niveau zijn, minimaal TC3 of door de TJC en/of de TC erg
goed opgeleid. De basistrainers moeten we met name meer begeleiden om goed te worden.
14. Wat is selectie?
1e/2e/A1/B1/B2/C1/C3/D1/D3/E1 t/m E4/F1 t/m F4. Soms in de onderbouw bij een goeie
lichting kan je nog teams bij de selectie voegen.
15. Wanneer we spelers willen lenen m.b.t. de selectie gebeurt dit altijd na overleg tussen de 2
trainers en een TC lid of VTM/TJC
16. Wanneer we spelers willen lenen m.b.t. de basisteams gebeurt dit altijd na overleg tussen de 2
teamleiders.

3.1

De FC Driebergen speelwijze:

Als de speelstijl bekend is, hebben we ook meer in handen ten aanzien van samenstelling teams. Binnen dit
plan weten we aan welke voorwaarden een speler moet voldoen per positie. Dit maakt het maken van keuzes
ook transparanter / duidelijker.
De speelstijl van FC Driebergen bij balbezit:
FC Driebergen wil altijd verzorgd voetbal spelen waarbij de intenties gebaseerd zijn op het snel kunnen
combineren in kleine en grote ruimtes met als doel om kansen te creëren. Dat willen we als volgt bereiken:
A. We spelen 1:4:3:3.
B. De keeper moet mee voetballen c.q. op kunnen bouwen en dus beschikken over een goede 1e
aanname en goede pass hoog en over de grond.
C. We willen voetballen met 2 centrale verdedigers die zowel kunnen ‘voetballen’ (passen, aannames,
2:1 kunnen spelen) als kunnen verdedigen (1:1). Er worden dus hoge eisen gesteld aan beide
centrale verdedigers.
D. De backs maken ruimte voor hen in de opbouw. Zij moeten voldoende snelheid bezitten.
E. De 3 middenvelders moeten kunnen rouleren en dus erg veelzijdig zijn en conditioneel sterk.
F. De 3 middenvelders moeten creatief zijn met veel loopvermogen.
G. De 3 middenvelders spelen vrij dicht bij elkaar rondom cirkel middenlijn.
H. We willen met vleugelaanvallers spelen die een actie in huis hebben en ook over de nodige snelheid
beschikken.
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I.

We willen een diepe spits als een echt aanspeelpunt. Dat moet ook wel want de ruimtes zijn klein.
FC Driebergen speelt vaak op de helft van de tegenstander waardoor we te weinig hebben aan snelle
counterspitsen die veel ruimte nodig hebben.

Algemene uitgangspunten speelwijze bij balbezit:


In de jeugdopleiding moeten we onze teams in de E/ D – jeugd al leren om op te bouwen,
verzorgd te laten voetballen, echter haal nooit de 1:1 eruit! Laat spelers ook lekker passeren bij
1 tegen 1.



Men is verplicht om t/m de C – jeugd met vleugelspelers te spelen. Daarna alleen wanneer er
voldoende rendement is. Een alternatief kan ook zijn om met 1 vleugelaanvaller en 2 spitsen te
spelen, echter dit dus pas vanaf de B – jeugd.



Middenvelders moeten leren om ruimte te maken voor opkomend centraal duo.



Centraal duo moet bij balbezit op eigen helft aan de zijkant ruim achter elkaar gaan komen
zodat spits tegenstander moet gaan kiezen.



Vanaf de C – jeugd gaan we ook allerlei alternatieven meegeven aan onze spelers m.b.t. de
speelstijl (zie bijlage). Deze zijn te gebruiken wanneer de tegenpartij gebruik maakt van andere
oplossingen/speelstijlen.

Speelstijl bij balbezit tegenstander:
Het uitgangspunt is dat de bal zo kort mogelijk in het bezit is van de tegenstander. Alleen vanaf de C- jeugd
kan als uitzondering het initiatief soms gegund worden aan de tegenstander, echter dit zal zelden voorkomen.
Dit willen we als volgt bereiken:
A. We moeten bij balbezit van de tegenstander in staat zijn om 1:1 te kunnen spelen, dan moet er nog
steeds rugdekking worden gegeven zodat een ieder positioneel mee moet verdedigen (collectief).
B. Onze keeper speelt als extra laatste man goed mee. Uitgangspunt is dat hij meebeweegt met de bal.
Indien bal op helft tegenpartij is dan is hij buiten/op onze 16 meter.
C. Onze laatste lijn probeert het veld zo kort mogelijk te houden.
D. Het centraal duo speelt in de zone op spits tegenstander.
E. Onze zijkanten proberen om het veld zo smal mogelijk te houden.
F. De linies moeten kort op elkaar blijven, zeker wanneer we vroeg en hoog druk gaan zetten met onze
aanvallers.
G. Bal naar back tegenpartij dwingen, dan vol druk geven waarbij een vleugelaanvaller zijn back
loslaat en achterlaat om er ook bij te komen in het midden.
H. Veld mag nooit langer zijn dan 50 meter.
I.

Centrale verdediger behoort middenvelder door te sturen m.b.t. doordekken voor druk met 4 spelers
op hun opbouw hoog.

J.

Centrale verdediger behoort te weten wanneer in te stappen bij doorkomen tegenstander.
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K. Vanaf de C – jeugd gaan we ook allerlei alternatieven meegeven aan onze spelers m.b.t. de
speelstijl. Dit te gebruiken wanneer de tegenpartij gebruik maakt van andere
oplossingen/speelstijlen (zie bijlage).
L. Teamorganisatie leren omgaan met spelen tegen 2 spitsen systeem.
3.2.

De 14 intenties:

Wanneer we het trainingsplan volgen, dan moeten er op bepaalde onderdelen, na een x – aantal
maanden, resultaten zichtbaar zijn. Dit m.b.t. de selecties vanaf de middenbouw. Niet zozeer dat het
allemaal al perfect moet zijn, echter de volgende INTENTIES moeten na verloop van tijd zichtbaar
zijn:
1. Centraal duo speelt dominant in de opbouw. Neemt risico, wil graag de spits uitspelen en
doorschuiven naar het middenveld.
2. Backs diep weg in 1e instantie bij onze opbouw, richting middenlijn.
3. Middenvelders starten wat dieper en centraler om ruimte te maken voor de opbouw. Tenzij we
meteen worden vastgezet bij onze eigen opbouw.
4. Zeer beweeglijk middenveld met veel doorbewegen.
5. Buitenspelers die aan de zijlijn vrijlopen en niet te vroeg naar binnen gaan.
6. Een spits als aanspeelpunt.
7. Druk uitoefenen op juiste wijze (manier, tijd, plaats).
8. Veld klein maken bij balbezit tegenstander.
9. Centraal duo komt altijd achter elkaar te staan bij balbezit op de eigen helft van de 2 backs.
Dan moeten de middenvelders wel ruimte hebben gemaakt voor de inschuivende centrale
verdediger.
10. Zuinig zijn op balbezit (als de wedstrijd dit toelaat).
11. Als trainer/coach altijd het overzicht bewaren en blijven analyseren, op ieder moment in de
wedstrijd.
12. Als trainer/coach zich louter beperken tot zinvolle coachopmerkingen.
13. Als trainer/coach nooit reageren op de leiding en eventuele schreeuwende toeschouwers. Dit
ook niet tolereren van je eigen team.
14. Er moet een goede organisatie staan bij dode spelmomenten, zowel aanvallend als
verdedigend.
Voor de basisteams zullen we concessies moeten doen. Dan moeten we na overleg al blij zijn met veel
minder intenties.

3.3.

Taken per positie :

Keeper: Moet goed kunnen meevoetballen, zowel bij balbezit tegenstander als bij eigen balbezit.
Vleugelverdedigers: Moeten snel zijn, hard in de duels, technisch minder is geen probleem.
Centrale verdedigers: Moeten alles hebben, ook koppen, ook coachen, iets langzamer is geen probleem.
Middenvelders: Conditioneel sterk, goede passing, mentaal/tactisch sterk, duelkracht en vooral technisch
m.b.t. aannames.
Vleugelaanvallers: Snel en creatief.
Spits: Balvast, altijd diep, kunnen koppen/kaatsen, sterk, ook mentaal.
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4.0

Trainingen: maandplanning verschillende niveaus:

Van F-league t/m de C1 jeugd ligt de planning geheel vast. Daar gebruiken we een jaarplanning voor
waarin exact de getrainde onderwerpen per maand uiteengezet is. Dit is ook van toepassing voor de
A/B basisteams. De enige uitzondering hierop is van toepassing op de A1/A2/B1/B2 – teams. Zij
zullen iedere 3 weken met elkaar gaan bepalen wat er getraind dient te worden m.b.t. de speelwijze.
Ondanks dat hier de speelwijze centraal staat willen we vanzelfsprekend binnen die speelwijze nog
steeds het individu ontwikkelen.
Dit zijn de niveaus nu binnen FC Driebergen:
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10

: F-League.
: F Basis
: E Basis
: F selectie
: E selectie
: A t/m D basisteams
: D selectie
: C selectie
: A/B selectie
: Zaterdag 1 en 2

Deze onderverdeling kan ieder jaar anders zijn. Afhankelijk van sterkte per lichting.
Iedere maand, op een vaste avond, ontvangt men uitleg over wat voor oefenstof voor die maand
gebruikt dient te worden. Daarbij kan het voorkomen dat er 2 niveaus bij elkaar worden geplaatst.

4.1

Trainingen: algemene uitgangspunten :

Het beleid van FC Driebergen is erop gericht dat alle basisteams 2x per week trainen en dat alle
selectieteams ook 2x per week trainen waarbij we af toe naar 3x per week zullen gaan. Dit laatste op
de maandag, dinsdag en donderdag. Indien dit nog een brug te ver is dan kijken of we in
schoolvakanties de selecties wat meer training kunnen aanbieden. Alle trainers dienen zich te houden
aan het jaarplan. Dit jaarplan zal worden bewaakt door de technisch manager, technisch jeugd
coördinator onderbouw en de technische commissie.
Wat moet er in een training zitten?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uitdagende oefeningen.
Heel veel balcontacten (dus geen lange rijtjes met wachttijden).
Zo min mogelijk praten en zoveel mogelijk doen.
Iedere training is voorbereid, de hulpmiddelen staan al klaar, dat hoeft dan niet meer tijdens de
training. Dat is zonde van de tijd en met name jonge spelers zouden dan alweer afgeleid zijn.
We doen niks zonder bal op een enkel tikspel na tijdens de warming up.
Een training moet altijd intensief en interactief zijn.
Een speler moet iets kunnen verdienen. Denk aan punten, doelpunten, cijfers en/of niveaus.
Probeer dit altijd in een training terug te laten komen.
Bij partijspelen, afwerken en/of positiespelletjes altijd werken met afgebakende ruimtes
(lijnen), d.m.v. hoedjes of pylonen.
Leer de jeugd vanaf het begin zelf verantwoordelijk te zijn voor materiaal en zie erop toe dat
die verantwoordelijk goed wordt ingevuld.
Leer spelers vanaf het begin af te bellen voor een training/wedstrijd. Niet sms-en of mailen.
Leer een speler zijn spullen in orde te hebben en na de training of wedstrijd te douchen.
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12. Maak de speelruimtes niet te groot, dat bevordert het aantal balcontacten en dus ook de
weerstand, spelers moeten sneller gaan handelen en beslissingen nemen.
13. Doe altijd een warming up, niet altijd dezelfde, zelden zonder bal, een tikspel uitgezonderd.
14. Rompstabiliteit doorvoeren in de hele vereniging.
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5.0

Selectiebeleid

Bij FC Driebergen bieden we selectiespelers het volgende aan:
1. Bij de A1/B1/B2/C1/C3/D1/D3 willen we zoveel mogelijk gediplomeerde trainers. Behoudens
in de onderbouw, daar kan/mag de trainer ook nog in opleiding zijn.
2. Altijd 1 hoofdtrainer die zowel de training als de coaching doet.
3. Wanneer een speler geruime tijd geblesseerd is dient altijd de selectietrainer van het team
waar de speler in geselecteerd is/was zorg en verantwoording te dragen voor zijn volledige
herstelperiode.
4. Minimaal 2x keer per week training, wel optioneel 3x per week aanbieden. Bij 3x trainen kan
dit alleen op maandag/dinsdag/donderdag.
5. Medische ondersteuning voor alle geblesseerden.
6. Een ouderbijeenkomst georganiseerd door trainer/teamleider over allerlei afspraken voor de
zomervakantie voorafgaande het seizoen.
7. Een langere voorbereiding op het seizoen door eerder te starten en de maand juni te gebruiken.
8. 1e en 2e jaars proberen apart te houden, behalve als dit ten koste gaat van het individu.
9. Betere randvoorwaarden voor de selectieteams, denk hierbij aan:
* organiseren van een trainingsdag / -dagen (kamp)
* kleding
* een trainer die er altijd alle activiteiten bij is
* vaak op hoofdveld
* af en toe aanbieden van een 3e training
Men heeft ook de nodige verplichtingen:
1. Men is over een heel jaar gezien voor 90 – 95% aanwezig bij alle activiteiten.
2. Men zegt persoonlijk af bij afmelding.
3. Men houdt rekening met verloop seizoen m.b.t. plannen vakanties en andere nevenactiviteiten.
Met welke regels moet men rekening houden?:
A. Dat de teams op basis van sterkte worden ingedeeld. Echter ook rekening houdend met
posities, gerelateerd aan onze speelwijze.
B. Dat de spelers rondom de kerstperiode nog een keer worden doorgelicht of zij wel op hun plek
zitten.
C. Dat misschien niet iedere speler exact evenveel minuten voetbalt (zie 5.3 wisselbeleid).
D. Wanneer de trainer spreekt met een speler, bijvoorbeeld in het teken van zijn vorderingen, dan
mogen de ouders bij de 2e jaars E (start POP) en D nog met hun kind meegaan. Vanaf de C –
jeugd doen de spelers dit zonder hun ouders.
E. Op tijd zijn m.b.t. iedere activiteit van het team.

5.1

Spelersaantallen:

De spelersaantallen:
F/E – selectie
E1 (9:9)
D1 & D3
C1 & C3
B1 & B2
A1
Zaterdag 1 & 2

: 9 spelers
: 11 spelers
: 14 spelers
: 14 spelers
: 30 – 32 spelers
: 16 – 18 spelers
: 34 – 38 spelers
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5.2

Wisselbeleid:

FC Driebergen wil vanaf de F-League t/m de B – jeugd dat alle selectiespelers aan het einde van het
seizoen ongeveer net zoveel speelminuten krijgen. Het kan voorkomen dat een speler maximaal een
keer 15 minuten meedoet, echter bij uitzondering, in principe laten we spelers minimaal 40% van de
tijd spelen in een wedstrijd. Bij de A1 daarentegen spelen in principe de sterksten en zal nauw moeten
worden samengewerkt met de A2, tenzij de A2 geen selectie is. Ook dan zal de A1 ervoor moeten
zorgen dat spelers, indien zij allen voldoen aan de disciplinaire afspraken, allen net zoveel
speelminuten krijgen aan het eind van het seizoen.
In de A selectie (als A2 ook selectie is) hanteren we de regel dat een speler maximaal 2x achter elkaar
op de bank mag zitten vanaf de start. Als deze speler dan ook nog eens beide keren 40% of minder
gaat spelen dan zit hij aan zijn maximale wisselbeurt – reeks en moeten we deze speler verplicht de
eerstvolgende 3 keer laten starten in de basis van de A2 of in een vriendschappelijke wedstrijd van de
A1.
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6.

Basisteams algemeen:

FC Driebergen bestaat voor het grootste gedeelte uit “basisteams”. Deze teams trainen 2x per week.
Ook m.b.t. deze teams willen we dat er minimaal 1 schaduwselectie wordt gecreëerd, dit kunnen zowel
1e jaars als 2e jaars spelers zijn. Dit zijn teams die we gewoonweg basisteams noemen maar waar wel
alle beste spelers inzitten die net te kort kwamen voor de selectie.

6.1

Speler – volg systeem:

De TC houdt een interne scoutingslijst bij met spelers uit de basisteams en schaduwselecties die
opvallen en die in aanmerking komen voor de selectie.

6.2

Hoe kom ik in de selectie?:

Als spelers gedurende het seizoen op de interne scoutingslijst terecht komen dan zullen zij of al
rondom de kerstperiode maar meestal in de maanden erna uitgenodigd worden voor “trainingsstages”
bij hogere teams. Liever nog beoordelen wij deze spelers in hun eigen team, bij twijfel laten we hen
een keer met meer weerstand meetrainen. Tussen 1 februari en 1 mei hebben de TC en de trainers een
ieder beoordeeld of men in aanmerking komt voor een selectieteam.
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7.0

Teamindeling:

Dit zijn de stappen die men moet maken om tot een goede indeling te komen:
1.
2.
3.
4.
5.

Overzicht helder hebben m.b.t. de definitieve aantallen rond november.
In februari een selectie indeling maken waarbij we zo’n 22 spelers selecteren.
Alle teammanagers opdracht geven na te gaan wie er eventueel willen stoppen.
De “interne scoutingslijst” helder hebben en eventueel gebruiken m.b.t. stap 5.
De selectietrainers zitten met de TC leden bij elkaar om tot een selectie – samenstelling te
komen.
6. Nadat selectie bekend is, de basisteams verder invullen.
7. Alles ruim voor de zomervakantie publiceren.
Dat moet dan resulteren in deze jaarplanning:
Eind januari:
15 maart:

Grootschalige selectie indeling, circa 22 – 26 spelers per team.

15 mei:

Plan coördinator en TC-lid gereed.
Blijf/stop lijst per team/check wachtlijst.
Communicatie spelers/ouders teamindelingsproces & selectie indeling
terugbrengen van 22/26 naar 16/20 spelers.
Selectieteams door TC aangeleverd aan coördinator (komt voort uit
gesprek TC met trainers.
Indeling selectie & niet-selectieteams gereed (door coördinatoren).

30 mei:
1 juni:

Besluitvorming bestuur over gehele teamindeling.
Publicatie nieuwe teamindeling op de site.

31 maart:
Maart:
20 april:
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8.0

De senioren:

Wat willen we bereiken?
Zaterdag 1

: Zo hoog mogelijk

Zo hoog mogelijk voetballen met zoveel mogelijk eigen spelers. We betalen m.b.t. ons 1e elftal nooit,
wel zorgen we voor de juiste omstandigheden die horen op dit niveau of 1 a 2 niveaus hoger.
Wat zijn die omstandigheden/randvoorwaarden:





Teamkleding
Trainingskamp
Eventueel een schoenen bon
Goede staf/begeleiding

Zaterdag 2

: 100% opleidingsteam

Reserve 2e klas minimaal, liefst 1e klas in de toekomst, echter alleen maar met spelers onder de
21 jaar en enkele oudere spelers erbij, met maar 1 doel: Via het 2e proberen om het 1e te halen.
Organisatie rondom zaterdag 1 en 2:












Hoofdtrainer 1e
Hoofdtrainer 2e
Assistent trainer 1e
Keeperstrainer 1e en 2e
Fysiotherapeut
Verzorger 1e
Verzorger 2e
Teammanager 1e
Teammanager 2e
Grensrechter 1e
Grensrechter 2e

Pas wanneer er sprake is van minimaal 34 spelers voor het 1e en 2e zullen we met een 2e elftal van start
gaan. Bij 1 selectie zal er gewerkt gaan worden met maximaal 22 spelers.
8.1

De overgang van A1/A2 naar de senioren:

We hanteren m.b.t. de overgang van A1/A2 – spelers de volgende procedure:
September

Oktober t/m april
Januari
Maart
April 1e deel

: Benoemen van elftal onder 23 jaar kandidaten. Een gesprek voeren tussen
hoofdtrainer, 2e elftal trainer en de A1 trainer over wie de talenten zijn en
waar zij spelen.
: Wedstrijden onder 23 jaar, minimaal 5 wedstrijden per jaar.
: Doornemen wie er met de senioren gaat meetrainen.
: Tweedejaars A1/A2 spelers uitnodigen en vragen naar hun plannen. De club
legt zelf ook uit wat de plannen zijn.
: Individuele gesprekken aangaan met desbetreffende spelers.
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April 2e deel

: Uitsluitsel geven n.a.v. individuele gesprekken tenzij al uitsluitsel gegeven is
tijdens dat gesprek.

Wat de basisteams betreft willen we dat spelers/teams die overgaan naar de senioren worden begeleid
door de coördinatoren.

8.2

Het elftal onder 23 jaar:

FC Driebergen wil minimaal 5 wedstrijden per jaar spelen. Het liefst spelen zij met dit elftal een
onderlinge competitie. Sterker nog, het zou goed zijn om met dit team, louter bestaand uit spelers met
talent en met mogelijkheden die nog in een leerfase zitten, dikwijls te trainen. Het team zou begeleid
moeten worden door de 1e elftal trainer samen met de Voetbal Technisch Manager.
Vooral A1 spelers dienen op hun favoriete positie te spelen. Het ideaal beeld is dat er minimaal 3
spelers meedoen uit de A1, hopelijk met zoveel mogelijk jonge 1e elftal spelers.

8.3

Ontwikkelen stopt niet bij senioren:

Omdat een voetballer pas op zijn 26e levensjaar op zijn best is moeten we wel proberen om jongere
spelers die al spelen bij de diverse senioren – selecties individueel te blijven begeleiden. Dit houdt in
dat wanneer de senioren niet 3x per week trainen dan moet het elftal onder 23 jaar gewoon trainen op
maandag. Hierdoor maakt FC Driebergen het verschil t.a.v. andere amateurclubs.
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9.0

Organisatie & communicatie:

Het technische beleid moet gemaakt worden in de TC. De voorzitter van de TC zal zitting moeten
nemen in het bestuur. De TC zal geleid worden door de Voetbal Technisch Manager (VTM) en
diezelfde voorzitter van de TC.
De TC voorzitter zal, wanneer dit technische beleidsplan dient te worden aangepast, altijd goedkeuring
moeten krijgen vanuit het hoofdbestuur. Dit plan geldt dus als rode draad waarvan alle teamleiders en
trainers op de hoogte dienen te zijn.
De TC zal dan ook in de communicatie richting trainers een prominente rol moeten spelen. Ook m.b.t.
de andere nieuwsvoorzieningen.

9.1

Werkwijze en taken van leden TC & Afdeling coördinatoren

Het voetbalbeleid van FC Driebergen is onder te verdelen in 2 verschillende werkgebieden:
Organisatorisch & Technisch
Organisatorisch:
Alle coördinatoren vallen o.l.v. een bestuurslid, hebben een eigen afdeling (letter) en hebben de
volgende taken:
1.
2.
3.
4.

Contact onderhouden teamleiders.
Aanspreekpunt teamleiders.
Regelt allerlei organisatorische zaken (pasjes, kleding, aanvangstijden, materialen, enz. enz.).
Teamindeling basisteams.

Technisch:
Alle Technische commissieleden vallen o.l.v. een bestuurslid. Hebben een eigen afdeling (onderbouw,
middenbouw, bovenbouw, senioren, keepers en meiden) en hebben de volgende taken:
1. Contact onderhouden trainers.
2. Aanspreekpunt trainers.
3. Regelt allerlei zaken rondom technisch beleid, met name m.b.t. de inhoud/kwaliteit van de
jeugdopleiding.
4. Teamindeling selectieteams.
5. Aanstelling selectietrainers.
6. Bewaken van de lange termijn.
7. Promoten van de diverse cursussen bij de (toekomstige) trainers, zowel intern als extern.
Het belangrijkste wat zij doen: Zorgdragen voor naleving en verbetering van dit Technisch
Beleidsplan!
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