
Nieuws van de Technische Commissie (27.10.2014) 
 
In het 3e seizoen dat de Technische Commissie (TCie) actief is, hebben wij bij aanvang 
versterking gekregen in de persoon van Geert ten Brink. Daarmee komt het aantal TC-leden 
nu op zeven. In de eerste twee vergaderingen hebben we het gehad over wat we in dit 
seizoen als projecten willen oppakken en op welke wijze we als TCie ons het beste kunnen 
organiseren.  
 
De TCie heeft gemeend om haar taakverdeling zo te moeten organiseren, dat er aansluiting 
is bij de bestaande organisatie (jeugdcommissie en seniorencommissie). Dat betekent, dat 
wij ook per categorie een aanspreekpunt hebben. Zo ontstaan er op een logische wijze  als 
het ware dwarsverbanden. Immers, in geval van bijzonderheden weten de functionarissen 
uit de diverse commissies elkaar dan gemakkelijk te vinden. De TC-functionaris ondersteunt 
op deze wijze adequaat de functionaris van de Jeugdcommissie/Seniorencommissie op het 
voetbaltechnische vlak. 
 
Senioren Wim Biemold Vrouwen/Meisjes Wim Biemold 

A-junioren Geert ten Brink D-pupillen Gerard Slagter 

B-junioren Nico de With (a.i.) E-Pupillen Martin Brouwer 

C-junioren Ronald Dekens F-Pupillen Martin Brouwer 

 
Verder is het zo, dat de inspanningen van de TCie zo veel als mogelijk er toe moeten leiden, 
dat: 
- alle spelers goed getraind worden 
- alle spelers in staat gesteld worden en gestimuleerd worden om zichzelf maximaal te 

ontwikkelen 
- er samenhang is tussen trainingen op alle niveaus en door alle leeftijdscategorieën heen 
- spelers regelmatig trainen en spelen 
- LEO-trainers kwalitatief goed voorbereid zijn op hun taak 
- Trainers advies krijgen, begeleid en eventueel opgeleid worden 
 
Met het bovenstaande in ons achterhoofd willen we dit jaar (verder) werken aan de 
volgende projecten: 
 

 Het herzien van het Jeugdplan voor wat de voetbaltechnische aspecten hierin. 
 

Het huidige jeugdplan dateert van september 2010. Ondertussen zijn er wel zaken 
veranderd en zijn er nieuwe inzichten. De TCie wil in dit seizoen het Jeugdplan tegen het 
licht houden voor wat betreft de voetbaltechnische aspecten hierin. De voorstellen tot 
wijziging worden vervolgens doorgenomen met de Jeugdcommissie. 

 

 Het verder invullen van de LEO Leerlijn en het implementeren ervan, in eerste instantie 
middels een pilot bij E en/of F. 

 
Aan het einde van het afgelopen seizoen was het de bedoeling een pilot te organiseren 
m.b.t. de LEO Leerlijn in de E-categorie. We gaan de draad in dit verband weer oppakken. 
Daarnaast moeten we de LEO Leerlijn verder vullen, m.n. wat betreft de categorie A/B/C. 



 Het vormgeven/organiseren van interne cursussen voor onze (jeugd)trainers.  
 

Vorig jaar is er een cursus georganiseerd en dat werd zeer positief ontvangen. Ook dit 
jaar willen we hier weer iets in doen. Hoe we e.e.a. gaan invullen is nog niet helemaal 
duidelijk, maar ideeën zijn er genoeg. 

 

 Het samenstellen van een opleidingsprogramma voor jeugdleiders (m.b.t. 
voetbaltechnische coaching/begeleiding, die aansluit bij de doordeweekse trainingen) 

 
Doordeweeks wordt er getraind met de spelers. Hierin worden bepaalde zaken 
aangeleerd. De wedstrijden op de zaterdag zijn een verlengstuk van deze trainingen. Wat 
aangeleerd wordt in de trainingen, wordt in de wedstrijden toegepast. Niet in alle 
gevallen zijn de begeleiders op de zaterdag ook de trainers doordeweeks. Het is onze 
intentie iets te vervaardigen (een opleidingsprogramma), waarmee we de begeleiders op 
de zaterdag ondersteunen in de voetbaltechnische coaching en begeleiding van het 
team. Het is de intentie dit programma klaar te hebben voor de start van het nieuwe 
seizoen 2015/2016. 

 

 Het invulling geven aan een Beloftencompetitie O21/O23 
 

Het Technisch Hart is een overlegorgaan, waarin de trainers van LEO 1, LEO 2 en LEO A1 
samenzitten met de Technisch Coördinator, en een lid van de Seniorencommissie en de 
TCie. In het kader van de doorstroming van jeugdspelers naar het seniorenvoetbal willen 
we de jeugd en de senioren nader tot elkaar brengen. In het (concept) Seniorenbeleid is 
opgenomen dat het Technisch Hart zich in moet spannen in dit verband wedstrijden te 
organiseren met spelers O21/O23. Op basis daarvan heeft de Technische Commissie, 
middels het Technisch Hart, het initiatief genomen om een beloftencompetitie te 
organiseren met 3 andere voetbalverenigingen uit de buurt, te weten FC Assen, Asser 
Boys en SVZ. Het betreft een volledige competitie, met 3 wedstrijden voor en 3 
wedstrijden na de winterstop. De TCie van vvLEO heeft de centrale regie van deze 
beloftencompetitie. 

 

 Meer aandacht voor sportverzorging & blessurepreventie 
 

Met ingang van vorig seizoen hebben we Inge Beenen in ons midden, die voor de club 
invulling geeft aan sportverzorging. Dit jaar willen we bekijken hoe we samen met Inge 
meer aandacht kunnen geven aan sportverzorging en blessurepreventie. 

 
Het zijn ambitieuze plannen, maar wij gaan ons er sterk voor maken. Op deze wijze hopen 
we dat de spelers van vvLEO zich steeds beter weten te ontwikkelen. Het ontwikkelen op het 
voetbaltechnische vlak vormt hierin de hoofdmoot, maar we hebben zeker ook aandacht 
voor de ontwikkeling op het sociaal/maatschappelijke vlak, zoals al zichtbaar is in de basis 
opzet van de LEO-leerlijn. 
 
Dat het een plezierig, sportief, leerzaam en daardoor succesvol jaar mag worden! 
 
Nico de With 
Voorzitter Technische Commissie 


