
 

 

 

 

Technisch beleidsplan senioren  

 

 

 

 

Versie 1.1 

 

 



Inhoud 

 

1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 

2. Doelstellingen  

3. Organisatie TC 

3.1 Samenstelling TC 

4. Wedstrijden & Selecties 

5. Overgang junioren naar senioren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 

Spelvreugde en plezier staan voorop bij de jeugdopleiding van VC Trynwâlden. Daarnaast is VC 

Trynwâlden voor de leden herkenbaar en voelt men zich er thuis. Het is belangrijk dat niet alleen 

leden zich verbonden voelen met de club, maar ook ouders, supporters, trainers en leiders. Tijdens 

de trainingen wordt er naar gestreefd een hoger niveau te halen als individu en als team.  

De selectieteams van VC Trynwâlden voetballen op het hoogst mogelijke niveau. Wat betreft het 

competitieniveau van de niet-selectieteams is de doelstelling dat iedere speler zoveel mogelijk moet 

kunnen voetballen op zijn eigen niveau. De ontwikkeling van het individu en team staan voor 

selectieteams en niet-selectieteams centraal.   

Om te realiseren dat alle spelers plezier hebben in voetbal, mag het aan kader en middelen niet 

ontbreken. Zo moeten er voor trainers en leiders voldoende middelen aanwezig zijn om hun taak 

naar behoren uit te kunnen voeren. De TC senioren zorgt er  in overleg met de facilitair 

verantwoordelijke voor dat deze middelen voorradig zijn en het materiaal voldoet aan de eisen die 

eraan mogen worden gesteld.    

Sportiviteit in uiting en gedrag vindt VC Trynwâlden belangrijk. Iedereen bij de voetbalclub heeft te 

maken met waarden en normen. De trainers en begeleiders van VC Trynwâlden gedragen zich 

sportief en zullen geen onsportief gedrag van spelers tolereren. Wij verwachten van onze leden dat 

zij met de mensen rondom de vereniging omgaan zoals verwacht mag worden. Op de internetsite 

www.vctrynwalden.nl staan de gedragsregels gespecificeerd.  

Kennis is macht, jezelf blijven uitdagen, verbeteren en ontwikkelen dat willen we stimuleren bij VC 

Trynwâlden. De club stimuleert dat men opgedane kennis (van bijvoorbeeld school en uit het 

bedrijfsleven) zoveel mogelijk deelt binnen de vereniging. Uiteraard willen we dat voetbaltechnische 

kennis ook wordt gedeeld. Spelers van het eerste elftal dienen hun ervaringen te delen met 

jeugdleden op wat voor manier dan ook.  

 

2. Doelstellingen  

De VC  Trynwâlden 1 heeft een stabiele positie in de derde klasse en speelt jaarlijks voor een plek in 

de nacompetitie voor promotie. Binnen 5 jaar wordt promotie naar de tweede klasse voor mogelijk 

gehouden. 

De tweede elftallen spelen jaarlijks voor een plek in de nacompetitie voor promotie naar een hogere 

klasse. Het niveau is dermate dat de doorstroming vanuit de jeugd (bovenbouw) naar het eerste 

elftal wordt gestimuleerd en dat eerste elftal spelers die (tijdelijk) worden opgevangen voldoende 

uitdaging vinden. 

Het elftal onder 23 jaar (wanneer deze actief is) speelt minimaal 6 wedstrijden per seizoen, bij 

voorkeur in competitieverband (toekomst perspectief). 

De derde elftallen spelen in verschillende klassen, waardoor er voldoende niveauverschil ontstaat om 

alle leden op zijn- of haar eigen niveau te laten voetballen. 

http://www.vctrynwalden.nl/


 

3. Organisatie TC 

Rollen & verantwoordelijkheden TC 

De Technische Commissie Senioren (verder TCS) heeft als doel en taak de behartiging van de 

belangen van de vereniging in het algemeen en in het bijzonder dat van de actieve seniorleden en 

hun trainers en leiders. 

Het belangrijkste doel: zorg dragen dat ieder lid kan voetballen op zijn/haar eigen niveau, zowel 

competitief als recreatief. 

 

Verantwoordelijkheden 

De kerntaak van een TCS is het ontwikkelen en uitvoeren van en toezicht houden op het technische 

beleid van de VC Trynwâlden. 

 

Concreet: de TCS.. 

 Onderhoudt contacten tussen trainers, leiders, spelers en bestuur; 

 Onderhoudt contacten tussen trainers, leiders en TCS middels periodieke vergaderingen; 

 Stelt met de trainers en leiders alle senioren selecties samen en wijzigingen kunnen dan ook 

alleen in samenspraak met en met toestemming van de TCS; 

 Begeleidt nieuwe spelers en deelt deze(n) in; 

 Ziet toe op het functioneren van de trainers en leiders; 

 Ziet toe op naleving van gedragsregels door spelers, trainers en leiders. In het geval van 

geconstateerd wangedrag zal de TCS altijd in overleg met het bestuur treden. 

 

En dus is de TCS: 

Een zelfstandig werkzaam adviesorgaan binnen de VC Trynwâlden. Binnen het hoofdbestuur is het 

bestuurslid voetbaltechnische zaken de belangrijkste contactpersoon voor de TCS. De TCS 

functioneert verder zelfstandig en adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur aangaande 

technische zaken senioren. 

 

 

 

 

 



3.1 Samenstelling TC 

De technische commissie bestaat uit drie tot vijf leden. Het bestuurslid voetbalzaken zit de TC voor. 

Hij of zij is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bestuur en de commissie, zit 

commissievergaderingen voor en heeft een beslissende stem indien er binnen de commissie geen 

overeenstemming wordt bereikt. 

De coördinatoren A- en B-selectie vertegenwoordigen het seniorenvoetbal en de betreffende 

elftallen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de staf van de seniorenelftallen en behartigen hun belangen 

tijdens vergaderingen en discussies. Ook hebben zij een beslissende stem bij het doorschuiven van 

seniorenspelers als de betrokken trainers er samen niet uitkomen. 

Het HJO behartigd de belangen van de jeugdafdeling en is het aanspreekpunt voor de trainer JO-19 

en de seniorentrainers met betrekking tot de samenwerking tussen de jeugd en senioren.  Ook is hij 

het aanspreekpunt voor de hoofdtrainer m.b.t. zaken omtrent VC Trynwâlden onder 23 jaar. 

 

4. Wedstrijden & Selecties 

Algemeen 

Tijdens wedstrijden vertegenwoordigen de elftallen en spelers VC Trynwâlden. Dit gebeurt te allen 

tijde op een sportieve en respectvolle manier. Concreet betekent dit dat: 

 Er respectvol wordt omgegaan met medespelers, tegenstanders, arbitrage en andere 

betrokkenen. 

 Teamafspraken vanaf het begin van het seizoen duidelijk zijn en door alle betrokkenen 

worden nageleefd. 

 Voetbalplezier altijd voorop staat. 

Basisafspraken 

Voor de A-selectie spelers gelden op wedstrijddagen de volgende afspraken: 

 Wisselspelers hebben recht op uitleg als zij hierom vragen. Om de voorbereiding van een 

wedstrijd niet te verstoren volgt de uitleg (indien gevraagd) na de wedstrijd of voor de 

eerstvolgende training. 

 Afmelden met een blessure kan alleen in overleg. 

 Geblesseerde of geschorste spelers bezoeken  (uitzondering in overleg daargelaten) de 

wedstrijden van hun elftal. 

 Het afstaan en doorschuiven van spelers 

Uiterlijk twee dagen voorafgaand aan een wedstrijd worden spelers geselecteerd voor de 

uitkomende elftallen. De trainers van de betreffende elftallen zijn verantwoordelijk voor het 

samenstellen van de wedstrijdselecties en het communiceren hieromtrent. Het hieronder 

beschreven beleid dient consequent uitgevoerd te worden. 



De wedstrijdselectie van het eerste elftal bestaat uit minimaal 13 fitte spelers . Eventuele 

aanvullingen van spelers uit de jeugd (bovenbouw) of het tweede die al een (deel van een) wedstrijd 

gespeeld hebben niet meegerekend.  

De hoofdtrainer heeft de mogelijkheid om een naar zijn mening zo sterk mogelijk elftal op te stellen. 

Dit houdt in dat hij de mogelijkheid heeft om spelers van het tweede elftal en de jeugd (bovenbouw)  

op te nemen in de selectie. 

Indien de hoofdtrainer één of meerdere spelers uit het tweede elftal opneemt in de wedstrijdselectie 

dient hij tijdig kenbaar te maken aan de trainer van het tweede elftal (ZA/ZO). Iedere speler uit het 

tweede elftal dient bereid te zijn om uit te komen voor het eerste elftal en dusdanig gehoor te geven 

aan de oproep van de hoofdtrainer (met tijdelijke uitzondering van de zaterdag-tak tot en met 

seizoen 2019/2020). De trainer van het tweede deelt de speler mede dat hij met het eerste elftal 

mee mag. De betreffende speler(s) hebben geen recht op een basisplaats. Als een speler weigert om 

gehoor te geven aan de oproep van de trainer volgt er een gesprek tussen de betreffende speler, de 

trainer/leider en de technische commissie. De speler kan de sanctie worden opgelegd (door TCS iom 

hoofdtrainer) om de wedstrijddag in kwestie niet voor zijn eigen elftal uit te mogen komen. 

Indien de hoofdtrainer één of meerdere spelers uit de jeugd (bovenbouw)  opneemt in de 

wedstrijdselectie dient hij dit tijdig kenbaar te maken aan de trainer van het de jeugd (bovenbouw). 

De trainer van de jeugd (bovenbouw)  deelt de speler mede dat hij met het eerste elftal mee mag. Als 

de betreffende speler minderjarig is worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld door de 

trainer van het betreffende jeugdteam (bovenbouw).  

Nadat één of meerdere spelers van het tweede elftal zijn opgeroepen door de hoofdtrainer heeft de 

trainer van het tweede elftal het recht zijn elftal op te vullen met spelers uit het derde elftal. 

Hiervoor zal contact opgenomen worden met de leider van het derde elftal. De trainer van het derde 

elftal deelt de betreffende speler(s) mee dat ze met het tweede elftal mee mogen doen. Indien de 

speler geen gehoor geeft aan de oproep en er door de leiding van het derde elftal geen 

(gelijkwaardig) alternatief wordt geboden neemt de trainer van het tweede elftal contact op met zijn 

contactpersoon uit de technische commissie. 

Als de omstandigheid zich voordoet dat een selectie-elftal beschikt over meer speelgerechtigde 

spelers dan toegestaan in de wedstrijdselectie, heeft de betreffende trainer het recht één of 

meerdere spelers door te schuiven naar lagere elftallen. De trainer deelt de betreffende speler(s) 

mede dat zij mee moeten met een lager elftal .  

Indien een jeugdteam (bovenbouw)   of een seniorenelftal elftal vrij is wordt van de trainers 

verwacht dat zij in clubbelang denken en dus spelers aan elkaar afstaan, mits er sprake is van een 

spelerstekort bij het vragende elftal. De trainer van het elftal waarmee de speler(s) mee doen heeft 

het recht om een specifieke speler of positie aan te wijzen. De betreffende speler(s) hebben geen 

recht op een basisplaats. Wel dient vooraf aangegeven te worden of de speler voor de basisselectie 

of als wisselspeler wordt meegenomen. De trainer van het elftal waarin de betreffende speler(s) 

normaliter uitkomen, deelt de speler mede dat hij met een ander elftal mee mag doen. Indien het 

eerste elftal vrij is bepaald de hoofdtrainer of hij spelers afstaat of verplicht om mee te doen met een 

lager elftal. 



 

5. Overgang junioren naar senioren 

De overgang van de jeugd naar de senioren moet geleidelijk verlopen. Het niveauverschil dat bij deze 

overstap moet worden overbrugd is vaak groter dan bij het doorstromen naar een andere 

leeftijdscategorie binnen de jeugdafdeling. Daarnaast is een groot verschil dat spelers, die altijd met 

leeftijdgenoten hebben gespeeld, nu geconfronteerd worden met  oudere spelers, die fysiek sterker 

en mentaal verder zijn. 

Wij willen jeugdspelers die het jaar daarop in aanmerking kunnen komen voor het 1e elftal na de 

winterstop regelmatig met het selectieteam mee laten trainen. Jeugdspelers die hiervoor in 

aanmerking komen dienen ruimschoots de kans te krijgen zich te profileren en vertrouwen te krijgen. 

Elk jaar vindt er in december een overleg plaats tussen het Hoofd Jeugd Opleidingen, de Technisch 

coördinator bovenbouw, de hoofdtrainer(s) en de trainer(s) van de JO19 over spelers die aan het 

eind van het lopende seizoen overgaan naar de senioren. Tijdens dit overleg wordt bepaald, welke 

spelers in aanmerkingen komen voor het selectieteam. Ook wordt bepaald welke spelers in 

aanmerking komen om regelmatig met een selectieteam mee te trainen. 

Als een speler nog niet de leeftijdsgrens heeft bereikt voor seniorenvoetbal, maar er toch een vraag 

ligt om deze speler (incidenteel of structureel) vervroegd door te schuiven, dan wordt deze beslissing 

genomen in overleg met het Hoofd Jeugdopleiding, de trainer en de speler. Hierbij wordt gekeken 

wat dit betekent voor de speler, zijn jeugdteam en het betreffende seniorenteam. Ook de ouders van 

de speler moeten zich kunnen vinden in de vervroegde overgang. 

 

Vervroegde overgang jeugdspeler naar hogere categorie 

Er kan zich een situatie aandienen dat het verstandig is een jeugdspeler vervroegd te laten 

doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie. Dit kan via een signaal van het Hoofd 

Jeugdopleiding, de technisch coördinator of de leider en trainer van het betreffende team. 

Onderstaande criteria worden hierbij gehanteerd: 

- De betreffende speler ontwikkelt zich onvoldoende of helemaal niet meer in het team waarin 

hij speelt 

- De betreffende speler heeft zowel fysiek als geestelijk het niveau om bij een hogere 

leeftijdscategorie te spelen 

- Als er een overgang plaatsvindt, moet duidelijk zijn dat de speler zich in het nieuwe team 

beter kan ontwikkelen. 

- Speler en ouders zullen zich volledig moeten kunnen vinden in de overgang 

Een vervroegde overgang komt tot stand na en in overleg met Hoofd Jeugdopleiding - de technisch 

coördinator- de betreffende jeugdtrainer en/of jeugdleider. 


