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1. INLEIDING 

FC Ommen is in 2021 ontstaan als gevolg van het samengaan van OZC en 

OVC’21. FC Ommen biedt haar leden uit Ommen en omgeving de 

mogelijkheid op een plezierige manier te voetballen op prestatief of 

recreatief niveau. Daarbij is FC Ommen een club van leden en van 

vrijwilligers. We zien dan ook graag actieve leden terug in alle 

geledingen: bestuur, commissies en het grootste deel van de 

scheidsrechters, trainers en leiders. Een clubgedachte waar we waarde 

aan hechten, en waarmee we in toenemende mate betrokkenheid 

willen creëren. Daarnaast is dit bittere noodzaak om alles wat 

gebeuren moet om te kunnen sporten, ook georganiseerd te krijgen. 

We willen immers een vereniging zijn waar leden: 

 
• zich positief verbonden voelen met elkaar; 

• met trots over praten; 

• graag bij willen horen. 

Naast de sportbeleving biedt FC Ommen ook een bijdrage aan de 

sociale samenhang in de gemeenschap doordat teamgeest, 

clubbinding, normen en waarden, respectvol gedrag, omgaan met 

regels, e.d. belangrijke aspecten zijn binnen FC Ommen. 

 

1.1  Missie en Visie 

 

FC Ommen is een vereniging van ruim 1200 leden. Onze ambitie is om de 2e 

vereniging in het Vechtdal te worden (achter HHC Hardenberg) zowel qua 

ledenaantal als qua spelniveau. Op termijn betekent dit dat ons 1e elftal een 

vaste plaats in de 1e klasse dient te realiseren.  

 

De groei van het ledenaantal wordt de komende jaren met name nagestreefd 

in het Vrouwenvoetbal, naast een stabiele instroom van jeugdspelers. 

Het spelniveau van Mannen en Vrouwen zal op een zo hoog mogelijk niveau 

worden gebracht via een kwalitatief hoogwaardige jeugdopleiding. De focus 

voor de komende 3 jaren ligt dan ook op een continue professionalisering en 

kwaliteitsverbetering van deze jeugdopleiding via het aanstellen van hoger 

gekwalificeerde trainers.  
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Daarnaast zal worden ingezet op het terug halen van spelers met Ommer roots 

die elders hoger spelen. Als voor een bepaalde belangrijke positie in het 1e 

elftal geen eigen speler van voldoende niveau beschikbaar is zal getracht 

worden een speler van buiten aan te trekken zonder dat daarbij sprake zal zijn 

van het betalen van een salaris aan de desbetreffende speler. 

 

1.2  Beleid en Doel 

In dit technisch beleidsplan zijn de voetbaltechnische gedachten 

opgenomen waarmee FC Ommen voor de jaren 2022-2025 haar 

beleid wil vormgeven. Het doel van het technisch beleidsplan is: 

Vanuit voetbaltechnische invalshoek vorm te geven aan de centrale  

thema’s in het beleid: “speler – plezier – ontwikkeling – respect – 

trouw”. 

 

 

  

Samenvattend de 5 kernuitgangspunten die FC Ommen hanteert onder de 

noemer S.P.O.R.T., die dienen bij het vormgeven van onze technische 

beleidskeuzes. 

1. Speler: de ontwikkeling van de speler staat centraal bij FC Ommen 

2. Plezier: FC Ommen wil dat ieder lid de kans heeft op zijn/haar eigen 

manier met veel spelplezier de voetbalsport te beleven. 

3. Ontwikkeling: FC Ommen zet zich maximaal in om passende 

begeleiding, trainingen, wedstrijden en andere activiteiten te verzorgen 

c.q. te organiseren, waarin spelers zich naar eigen wens, mogelijkheden 

en ambitie kunnen ontwikkelen. 

4. Respect: Ieder lid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras , geaardheid, 

religie, talent of ambitie moet zich een volwaardig lid van FC Ommen 

kunnen voelen. 

5. Trouw: FC Ommen streeft ernaar actieve, trouwe leden te ontwikkelen 

die zich verbonden voelen met FC Ommen, en een rol kunnen spelen in 

de club als actieve voetballer, kaderlid, scheidsrechter, begeleider of in 

andere vrijwilligersfuncties. 
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1.3 Organisatiestructuur 

FC Ommen heeft een bestuur waarin 9 functies vertegenwoordigd zijn. Naast 

de standaard functies van voorzitter, secretaris, en penningmeester zijn er 

bestuursleden met verantwoordelijkheid op de gebieden Accommodatie, 

Vrijwilligersbeleid en Sponsoring. 

Het voetbaltechnische deel wordt geborgd via het bestuurslid Jeugdzaken, het 

bestuurslid Vrouwenvoetbal en het bestuurslid Mannenvoetbal. Deze laatste is 

tevens voorzitter van de Technische Commissie Mannenvoetbal (kortweg TC). 
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2. Senioren Prestatie Mannen 

FC Ommen kent 3 prestatie teams. Met het 1e elftal zal getracht worden zo 

hoog mogelijk te spelen binnen de mogelijkheden van de vereniging. 

Momenteel speelt het 1e elftal in de 3e klasse. Doelstelling is om uiterlijk in 

2025 promotie naar de 2e klasse gerealiseerd te hebben. Uiteindelijk is het 

onze ambitie dat FC Ommen 1 een stabiele speler in de 1e klasse wordt . 

Het 2e elftal bestaat uit de selectiespelers die niet in aanmerking komen voor 

het 1e elftal. 

Het 3e elftal is bedoeld als opleidingsteam voor overkomende jeugdspelers die 

fysiek en/of voetbaltechnisch en/of voetbaltactisch (nog) niet het vereiste 

niveau hebben voor het 1e of 2e team, maar wel de potentie in zich hebben om 

zich in die richting te ontwikkelen. In dit team spelen bij voorkeur 3 tot 4 

ervaren spelers die de wil en de capaciteiten hebben om de jonge spelers 

verder te helpen ontwikkelen. 

Om het behalen van deze doelstellingen te stimuleren zal er vanaf het seizoen 

2023-2024 een extra trainingsavond worden aangeboden. Spelers die slechts 1 

keer konden trainen in een week kunnen hier gebruik van maken als 2e 

trainingsavond. Andere spelers kunnen dit gebruiken als 3e trainingsavond. 

De nadruk tijdens deze 3e trainingsavond zal liggen op voetbaltechnische en -

tactische aspecten. Deze avond is niet bedoeld als conditionele prikkel. 

2.1 Doelstellingen Prestatie teams 

In het seizoen 2022-2023 wordt een sterke verjonging doorgevierd in het 1e 

elftal via een sterke instroom van talentvolle JO-19 spelers. De doelstelling voor 

dat seizoen is handhaving in de 3e klasse en het behalen van een periodetitel. 

Voor de 2 seizoenen daarna is de doelstelling promotie naar de 2e klasse. 

Voor het 2e elftal geldt dat minimaal op 2e klasse niveau gespeeld dient te 

worden. Indien mogelijk is promotie naar de reserve 1e klasse het doel om op 

die manier een goede aansluiting met het niveau van het 1e elftal te 

waarborgen. 

Het 3e elftal start in het seizoen 2022-2023 op 2e klasse niveau. De doelstelling 

is om de komende 3 seizoenen op dit niveau te handhaven. Of er in de looptijd 

van dit Beleidsplan een 3e prestatieteam blijft bestaan is afhankelijk van het 

aantal selectiewaardige spelers. 

2.2 Trainers 
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Het 1e elftal wordt getraind en gecoached door een gediplomeerd hoofdtrainer 

met minimaal UEFA-B licentie. Voor het 2e en 3e zal ook een trainer worden 

aangesteld met minimaal UEFA-C licentie. 

De trainers verzorgen minimaal 2 trainingen per week voor hun team, bepalen 

de opstelling voor de wedstrijden en coachen hun team tijdens de wedstrijden. 

De tweede training van het 2e elftal zal gericht gedaan worden met het eigen 

team. In overleg met de hoofdtrainer kan het team die avond aangevuld 

worden met spelers uit de 1e selectie. 

Van de trainers wordt verwacht dat zij werken volgens de principes en 

uitgangspunten van de vereniging, zodat de doelstellingen gerealiseerd 

worden. Deze uitgangspunten zijn: 

• Goede communicatie met spelers over de reden van wisselbeurten, 

reserve staan, etc. 

• Daar waar mogelijk talentvolle jeugdspelers inzetten in trainingen en 

wedstrijden in overleg met het Hoofd Jeugdopleiding 

• Aandacht voor de individuele ontwikkeling van spelers 

• Het positief beïnvloeden van het gedrag van de selectiespelers. Hierbij 

behoren normaal en acceptabel gedrag, acceptatie van gefundeerde 

beslissingen en volledige inzet voor het team 

• In het voetballende gedeelte uitgaan van de spelprincipes zoals 

geformuleerd in bijlage 1. 

2.3 Begeleiding en faciliteiten 

Voor de selectieteams zal gestreefd worden naar een situatie waarbij naast de 

trainer er ook twee leiders en een grensrechter beschikbaar zijn. Indien 

mogelijk zal er voor het 1e elftal ook een assistent-trainer beschikbaar zijn. 

Voor ieder team zullen er 20 trainingsballen, voldoende hesjes, pionnen (groot 

en klein) en kleding beschikbaar zijn.  

Daarnaast zal er video apparatuur beschikbaar zijn om wedstrijden op te 

nemen, alsmede software en apparatuur om wedstrijdanalyses te kunnen 

maken om de spelers op die manier visueel te kunnen instrueren.  

Ieder prestatieteam heeft de mogelijkheid om een eigen “teampot” op te 

bouwen op basis van een gestaffelde vergoeding per behaald punt. Deze 

Teampot kan gebruikt worden voor teambuilding activiteiten, vervangen van 

kleding, etc. 



Technisch Beleidsplan FC Ommen 2022 – 2025  Versie 0.1 
 

P a g i n a  10 | 25 

 

2.4 Verantwoordelijkheden en verplichtingen selectiespelers 

Van selectiespelers wordt het volgende verwacht: 

• Minimaal 2 keer trainen per week (afwijken in overleg met de trainer van 

het team) 

• Tijdig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden 

• Het tonen van een goede inzet tijdens de wedstrijden, en het 

teambelang boven het persoonlijk belang stellen 

• Het bevorderen van een positieve uitstraling van de vereniging 

• Beschikbaar zijn voor alle selectie elftallen op basis van een 

onderbouwde keuze van de betrokken trainers 

• Het ten minste 4 keer per jaar verzorgen van een clinic voor jeugdteams 

/ jeugdspelers 

• Minimaal 1 speler van ieder selectieteam sluit aan bij de 

Techniektraining voor de Jeugd 

• Het zelf dragen van de kosten van gele of rode kaarten die niet in het 

teambelang zijn (aanmerkingen op de leiding, schwalbes, etc.)  De trainer 

en de leider(s) beslissen of een kaart in het teambelang is of niet. 
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2.5 Doorschuiven van spelers en Wisselbeleid 

Indien een selectie elftal een tekort heeft aan spelers voor een wedstrijd 

gelden de volgende regels: 

• Als een speler uit een lager team bij het hogere team een basisspeler is 

of de eerste reserve dan heeft de trainer van het hogere team vrije keus 

in de te kiezen speler 

• Als een speler bij het hogere team de 2e of 3e reserve is dan kan in 

overleg besloten worden dat deze speler eerst minimaal een helft speelt 

in zijn eigen team. Dit dient  besloten te worden in goed overleg tussen 

de trainers, en is mede afhankelijk van het belang van de wedstrijden. 

Indien een speler van het 1e elftal die geen vaste basisplek heeft (12e, 13e of 14e 

man) 1 volledige wedstrijd op de bank zit en niet aan voetballen toekomt dan 

moet hij de volgende wedstrijd starten in de basis van het 1e of 2e elftal. Dit 

gebeurt altijd in overleg tussen de trainers van beide teams. 

Eenzelfde afspraak geldt voor spelers van het 2e elftal; zij starten dan de week 

daarop in de basis van het 2e of 3e elftal. 

Spelers die ’s zaterdags in een lager team spelen starten bij 100% fitheid altijd 

in de basis van het lagere team. Dit geldt voor alle prestatieteams inclusief 

spelers van het 3e die een wedstrijd in het 4e dienen te spelen. 
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3. Senioren Recreatie Mannen 

Voor de recreatieve teams geldt dat het voetbalplezier naast het competitieve 

element de belangrijkste factor is. Dit wordt gestimuleerd door goede 

trainingsfaciliteiten, een betrouwbare organisatie, een goede sfeer en een 

gerichte ondersteuning vanuit de TC daar waar nodig. 

3.1  Doelstelling Recreatieteams 

De doelstelling voor de recreatieteams is om met plezier te spelen op een 

niveau dat past bij de capaciteiten van het team. Om iedere week een 

volwaardig team te kunnen  opstellen bestaat een recreatieteam uit ca. 20 

spelers. 

3.2 Trainers 

Voor de recreatieteams zijn geen trainers in dienst. Deze teams trainen in 

principe 1 keer per week, waarbij een leider of een speler de rol van trainer op 

zich neemt. 

3.3 Begeleiding en faciliteiten 

Ieder recreatieteam beschikt over minimaal 1 leider, die de organisatorische 

zaken rond het team regelt. Hierbij horen het zorgen voor een 

(club)scheidsrechter op de speeldag, en voldoende spelers om de wedstrijd te 

spelen. 

Ieder recreatieteam krijgt aan het begin van het seizoen de beschikking over 20 

goede trainingsballen, en voldoende hesjes en pionnen/petjes. 

3.4 Verantwoordelijlkheden en verplichtingen recreatiespelers 

Voor de recreatieve spelers gelden de volgende algemene spelregels: 

• Tijdig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden 

• Bij verhindering tijdig afmelden, zodat vervanging geregeld kan worden 

• Sportief gedrag richting scheidsrechter, tegenstander en medespelers 

• Leveren van een bijdrage in de vorm van vrijwilligerswerk, zoals het 

draaien van kantinediensten, en het fluiten van (jeugd)elftallen 

• Indien een team een “lager” juniorenteam adopteert via het verzorgen 

van 2 trainingen per week dan is dit team vrijgesteld van ander 

vrijwilligerswerk 
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4. Keepers 

Voor de selectiekeepers wordt er op de donderdagavond een specialistische 

keepertraining georganiseerd door een gediplomeerd keepertrainer. Er kunnen 

maximaal 6 keepers deelnemen aan deze training. Eventueel kunnen ook 

jeugdkeepers gebruik maken van deze trainingen. Dit is afhankelijk van de 

fysieke staat van de jeugdkeepers, en wordt besloten in overleg tussen de HJO, 

de TC en de keepertrainer. 

De tijdsplanning van deze keepertraining is zodanig dat de selectiekeepers voor 

het 1e en 2e elftal halverwege kunnen aansluiten bij de groepstraining van hun 

elftal. 

Voor het 1e en 2e elftal wordt gestreefd naar 3 volwaardige keepers. De 

hoofdtrainer maakt een keuze voor de keeper voor het 1e elftal. De overige 2 

keepers keepen in het 2e elftal en fungeren als wisselkeeper bij het 1e elftal. 

Hoe dit wordt vormgegeven wordt bepaald in overleg tussen de hoofdtrainer, 

de trainer van het 2e elftal, de keepers en de TC. 

5.  Leiders 

De leiders van de teams van FC Ommen dienen een waardige 

vertegenwoordiger van onze club te zijn, waarbij respect voor tegenstander en 

scheidsrechter voorop staat. Om dit te kunnen waarmaken zijn de leiders van 

de elftallen verantwoordelijk voor onder meer de volgende zaken: 

• Het ontvangen van tegenstander en (eventueel) scheidsrechter voor de 

wedstrijd met een kop koffie / drankje 

• Het voorbereiden van de organisatie rond de wedstrijd 

(vlaggen/ballen/tenues, etc.) 

• Het tijdig regelen van een scheidsrechter indien deze niet beschikbaar is 

vanuit de KNVB 

• Het na de wedstrijd uitnodigen van de tegenstander en scheidsrechter 

voor een drankje in ons clubhuis 

• Het controleren op het schoonmaken van de eigen kleedkamer en de 

kleedkamer van de tegenstander na de wedstrijden 
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6. Beloftenteam 

6.1 Doelstelling 

FC Ommen streeft er naar om ieder seizoen deel te nemen aan de BELTONA 

competitie, waarbij verenigingen met teams van spelers tot en met 21 jaar met 

elkaar in het strijdperk treden. Het doel is om de ontwikkeling van talentvolle 

jeugdspelers hierdoor te versnellen en te bevorderen door ze in 

competitieverband kennis te laten maken spelers die al enkele jaren verder in 

hun ontwikkeling zijn. 

Indien deelname aan de BELTONA competitie niet mogelijk is dan zullen er per 

seizoen minimaal 4 wedstrijden ad hoc voor dit team georganiseerd worden. 

Daarbij worden er in principe 2 gespeeld voor de winterstop en 2 na de 

winterstop. 

6.2 Organisatie  

Het team van FC Ommen wordt samengesteld uit spelers van het 1e, 2e en 3e 

seniorenteam, en uit spelers van JO-19 en JO-17.  

De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de BELTONA selectie ligt bij 

het Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) in overleg met de trainers van de 

desbetreffende teams. Hij zorgt ook voor een grensrechter en 2 leiders. 

Bij de wedstrijden van de BELTONA competitie dienen altijd 2 coaches 

aanwezig te zijn. Bij voorkeur is dit de HJO samen met een trainer van de 

hierboven genoemde teams. Iedere trainer dient bij minimaal 2 wedstrijden 

van de BELTONA competitie aanwezig te zijn om op die manier een goed beeld 

te krijgen van het beschikbare jeugdige spelersmateriaal. 

Voorafgaand aan een wedstrijd in de BELTONA competitie zal de “BELTONA-

spelersgroep” 1 keer samen trainen zodat de spelopvatting en wedstrijdaanpak 

vooraf duidelijk gemaakt kunnen worden. Deze training wordt bij voorkeur 

georganiseerd op een reguliere trainingsavond van het elftal dat de minste 

spelers levert voor dit team. De HJO overlegt dit met de trainers van de 

desbetreffende teams. 

 

  



Technisch Beleidsplan FC Ommen 2022 – 2025  Versie 0.1 
 

P a g i n a  16 | 25 

 

7. Integratie Jeugdspelers en Buitengewone talenten 

7.1 Integratie Jeugdspelers in Selectieteams 

Jeugdspelers (JO-19 en JO-17) die in potentie in aanmerking komen voor de 

seniorenselectie en die qua fysieke gesteldheid het niveau aankunnen zullen 

vanaf de start van de competitie in augustus/september aansluiten bij de 

training van het 1e of 2e elftal op de donderdagavond. Dit is voor de 

desbetreffende spelers een 3e trainingsavond. 

Tijdens de voorbereiding op het seizoen zal de HJO hiervoor een voorstel 

maken waarin is aangegeven welke spelers hiervoor in aanmerking komen. In 

overleg met de trainers van het 1e en 2e elftal, de HJO en de TC zal besloten 

worden welke speler waar mee gaat trainen. Een duidelijke en tijdige 

communicatie met de desbetreffende spelers is hierbij verplicht. 

7.2 Buitengewone talenten 

Indien de hoofdtrainer van mening is dat een jeugdspeler een zodanig niveau 

heeft dat hij een toegevoegde waarde is voor het 1e elftal is dan initieert de 

hoofdtrainer een overleg met het hoofd TC, de HJO en de trainer van de 

desbetreffende jeugdspeler. Indien de desbetreffende speler nog geen 18 jaar 

is zal ook met de ouders van de speler overlegd worden. Is deze speler 18 jaar 

dan zal met hem overlegd worden of de ouders in het overleg betrokken 

moeten worden. 

Als de uitkomst van dit overleg is dat een overstap naar het 1e elftal de groei en 

de ontwikkeling van deze speler ten goede komt dan kan de hoofdtrainer een 

beroep doen op deze speler (“Goed genoeg is Oud genoeg”). 

Indien de desbetreffende jeugdspeler start in de basis van het 1e elftal dan 

speelt deze jeugdspeler niet in zijn eigen jeugdteam. Indien de desbetreffende 

jeugdspeler als wisselspeler met het 1e meegaat dan kan hij maximaal 1 helft 

spelen bij zijn eigen jeugdteam. 

Indien er een situatie ontstaat waarbij er geen consensus wordt gevonden over 

de inzet van een jeugdspeler in het 1e elftal wordt het uiteindelijke besluit 

genomen door de voorzitter van de TC na overleg met alle betrokkenen. 
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8. Selectiebeleid 

Er wordt bij het selectiebeleid onderscheid gemaakt tussen de prestatieteams 

en de recreatieteams. 

Prestatieteams 

Aan het begin van de 2e competitiehelft net na de winterstop (februari/maart) 

wordt bij de prestatieteams een eerste inventarisatie gedaan welke plannen de 

spelers uit die teams hebben voor het nieuwe seizoen. Aan de hand hiervan 

kunnen door de TC alvast gesprekken plaatsvinden over de achterliggende 

redenen voor deze plannen. 

In de maand april worden de volgende acties uitgevoerd/afgerond door de TC: 

• Completeren van de eerste inventarisatie  zodat een volledig beeld 

ontstaat van de plannen van de spelers voor het nieuwe seizoen 

• Het voeren van gesprekken met spelers die in een recreatieteam spelen 

maar wel de potentie hebben om selectiespeler te worden. 

• Het verkrijgen van advies van de HJO over de overkomende jeugdspelers 

en het potentiële instapniveau in de selecties 

• Verkrijgen van inzicht welke selectie spelers eventueel over kunnen 

komen van andere verenigingen 

In de maand mei worden alle bevindingen bij elkaar gelegd en wordt in overleg 

met de trainers van de prestatieteams een voorlopige teamindeling gemaakt 

voor het nieuwe seizoen. Deze dient op zijn laatst op 31 mei gecommuniceerd 

te worden met betrokken trainers, spelers en leiders. Vervolgens wordt deze 

gepubliceerd op de website van FC Ommen. 

Recreatieteams 

In de maand april inventariseert de TC via de leiders van de recreatieteams 

welke plannen hun spelers hebben voor het nieuwe seizoen. In de maand mei 

zal dan bepaald worden hoe de samenstelling van de recreatieteams in het 

nieuwe seizoen er uit zal gaan zien, rekening houdend met de volgende 

factoren: 

• Ieder recreatieteam krijgt de beschikking over ca. 20 spelers 

• Bestaande teams worden zoveel mogelijk intact gelaten 



Technisch Beleidsplan FC Ommen 2022 – 2025  Versie 0.1 
 

P a g i n a  18 | 25 

 

• Overkomende jeugdspelers worden zoveel mogelijk in groepjes 

toegevoegd aan een recreatieteam 

• Met wensen van (nieuwe) spelers wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden 

• Er vindt minimaal 1 keer een (fysiek) overleg plaats met de leiders van de 

recreatieteams om te spreken over de indeling 

Uiterlijk 31 mei dient de indeling afgerond te zijn, en gecommuniceerd naar de 

leiders van de recreatieteams. Vervolgens wordt de nieuwe indeling 

gepubliceerd op de website van FC Ommen. 
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9. Overleg en Communicatie 

Een goede communicatie tussen de diverse geledingen die te maken hebben 

met de actieve voetballers is van groot belang. Het voorkomt misverstanden en 

geeft de mogelijkheid om knelpunten en verbeterpunten tijdig te signaleren, en 

daarop in te spelen. 

9.1 Selectieteams 

De TC is verantwoordelijk voor het organiseren van een maandelijks overleg 

tussen de 3 selectietrainers, de HJO en de trainer JO-19. De hoofdtrainer neemt 

hiertoe het initiatief. Tijdens dit overleg wordt de ontwikkeling van spelers 

doorgesproken, eventuele knelpunten opgelost en kunnen spelprincipes op 

elkaar afgestemd. 

De TC zelf zal ieder kwartaal (september – december – maart – juni) een 

evaluatiegesprek voeren met de 3 selectietrainers afzonderlijk. Het initiatief 

hiertoe ligt bij de TC. Hier wordt wederzijds feedback gegeven over de gang van 

zaken binnen het team, en de ontwikkeling van de spelers. Voorafgaand aan 

het overleg met de trainer zal de TC een gesprek hebben met de spelersraad 

van de desbetreffende teams om te horen wat er leeft binnen de spelersgroep. 

9.2 Recreatieteams 

De recreatieteams communiceren op wekelijkse basis onderling via een 

groepsapp over beschikbaarheid van scheidsrechters, aanvullen van 

spelerstekorten, gezamenlijk trainen, enz. Vanuit de TC maken twee leden deel 

uit van deze groepsapp om op die manier op de hoogte te blijven wat er speelt 

binnen de recreatieteams. Indien nodig zullen zij helpen problemen op te 

lossen en/of zaken te faciliteren. 

In december zal de TC een bijeenkomst met alle leiders van de recreatieteams 

organiseren. Daarbij wordt de eerste seizoenshelft geëvalueerd, en besproken 

wat er aangepast moet worden richting de tweede competitiehelft. 

In mei wordt dan een tweede (en indien nodig een derde) bijeenkomst belegd. 

Daarbij zal met name de teamindeling voor het nieuwe seizoen nadrukkelijk 

onderwerp van gesprek zijn. 
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BIJLAGE 1: SPELPRINCIPES 

FC Ommen streeft voor haar selectieteams naar vormen van verzorgd, 

initiatiefrijk en aanvallend voetbal.  

Binnen FC Ommen hanteren we niet een strikte speelformatie, zoals 4-

3-3, 4-4-2 of 5-3-2. De speelformatie wordt bepaald door de trainer op 

basis van het beschikbare materiaal. 

Om een zekere mate van eenduidigheid binnen de vereniging te 

krijgen zijn er een aantal spelprincipes opgesteld die als leidraad 

dienen voor de manier van spelen, ongeacht de formatie. Door te 

trainen en coachen op deze spelprincipes wordt het voor de 

trainer/coach ook makkelijker en ondervinden spelers vrijwel geen 

problemen bij de overstap naar een ander team of trainer. 
 

Binnen de spelprincipes onderscheiden we 4 hoofdmomenten: 

• Aanvallen 

• Verdedigen 

• Omschakelen van verdedigen naar aanvallen 

• Omschakelen van aanvallen naar verdedigen 
 
Aanvallen 

- Vrije ruimtes in breedte en lengte optimaal gebruiken 

door middel van snelle spelverplaatsing 

- Kiezen voor diepte waar het kan, en breed of terug 

als het moet  

- Overtallen creëren en uitspelen (2 : 1; 3 : 2) 

- Snelle balcirculatie en spelers moeten “door bewegen” 

- Speler in de as vrij spelen daarna de vrije ruimte zoeken 

- Zoeken naar de 3e man situatie (linie overslaan in de passing) 

 

Verdedigen 

- Compact spelen en samen druk zetten richting de bal 

- Domineren van het 1:1 duel 

- Een overtal rondom de bal creëren 
- Op eigen helft compact staan, as dichthouden, 

diepte afschermen en druk 

zetten/doordekken/duelleren 
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- Dwing de tegenstander naar de zijkant en houd de 

bal daar tijdens het druk zetten 

- Houdt de tegenstander op als we in ondertal staan 

 

Omschakelen van verdedigen naar aanval 

- De intentie is zo snel mogelijk vooruit voetballen, dus in de 

diepte denken, kijken en spelen met loopacties in de diepte 

- Bij balverovering direct onder de druk uitspelen en de vrije 
ruimte zoeken ( 1 x raken; 2 x raken) 

- Staat de tegenstander te ver voor de bal , dan snel voorwaarts 

spelen (doel: binnen 10 sec voor de goal zien te komen) 

- Staat de tegenstander goed georganiseerd balbezit houden via 
positiespel en voor een ‘langere’ aanval kiezen 

- Bij balverovering aan de zijkant zo snel mogelijk via het 

middenveld de aanval zoeken via de andere kant. Alle spelers 

moeten hierin meedenken en meedoen. (verplaatsen van 

links>rechts, rechts>links in verband met de ruimte) 

 

Omschakelen van aanvallen naar verdedigen 

- Na balverlies is er onmiddellijk druk op (speler met de) bal, als 

het kan met meerdere spelers 

- Binnen 5 seconden de as dichtzetten en diepte pass eruit halen 

- Indien mogelijk direct 1 verdediger doorschuiven ter 

ondersteuning van het middenveld 
- Snel het speelveld klein maken en bal terug veroveren 

- Preventief de rest verdediging organiseren 

- Alle spelers zakken snel in als druk zetten of vast zetten niet is 
gelukt 
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BIJLAGE 2: VERZORGING 

FC Ommen heeft als uitgangspunt voor de verzorging een vaste verzorger die 

beschikbaar is op de twee trainingsavonden en voor/tijdens de wedstrijd van het 

1e elftal op zaterdag. 

In het eerste seizoen van FC Ommen bleek dat het niet eenvoudig is om een 

verzorger te vinden die zijn rol op bovengenoemde wijze invult. Daarom is voor 

de korte termijn gekozen voor aan oplossing  via Fysiotherapie De Carrousel 

Ommen.  

Fysiotherapie De Carrousel zorgt voor een verzorger op de dinsdag- en 

donderdagavond. Deze prepareert geblesseerde spelers voor de training op 

basis van het volgende schema: 

• 18.30 – 19.00 : Sportspreekuur vrije inloop en Vrouwen 1 

• 19.00 – 19.30 : Verzorging spelers FC Ommen 2 en 3 

• 19.30 – 20.00 : Verzorging spelers FC Ommen 1 

• 20.00 – 21.00 : Hersteltraining met trainers die niet kunnen meedoen aan 

de groepstraining 

Daarnaast levert De Carrousel op zaterdag een verzorger die aan spelers 

preventieve zorg verleent en bij voorkeur bij de wedstrijd van het 1e elftal 

aanwezig is. 
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BIJLAGE 3: DOELSTELLING TC en PLAATS IN DE ORGANISATIE 

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, 

monitoren en aanscherpen van het Technisch Beleidsplan van FC Ommen. 

Daarbij draagt het hoofd TC de eindverantwoordelijkheid richting trainers en 

bestuur, en geeft leiding aan de overige TC-leden. Het hoofd van de TC heeft 

zitting in het bestuur van FC Ommen als bestuurslid Voetbalzaken Mannen. 

Van de (leden van) de TC worden de volgende zaken verwacht: 

• Het opstellen van het Technisch Beleidsplan 

• Verantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van het Technisch 

Beleidsplan 

• Het afleggen van verantwoording aan het bestuur van FC Ommen 

De TC  van FC Ommen bestaat uit 6 personen. Het hoofd TC heeft zitting in het 

bestuur van FC Ommen, en is eerste aanspreekpunt voor de hoofdtrainer. 

Binnen de TC wordt een splitsing gemaakt tussen verantwoordelijkheid voor 

prestatievoetbal en recreatievoetbal. Voor beide takken hebben in de TC twee 

leden zitting die zich met name focussen op deze twee delen. 

Voor de TC-leden die zich focussen op de selectieteams geldt: 

• Regelmatig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden van selectieteams 

• Verantwoordelijk voor de spelprincipes en de uitvoering hiervan door de 

trainers/coaches 

• Betrokken bij de indeling van de selectieteams 

• Evalueren van trainers / coaches via tussentijdse gesprekken 

• Evalueren van de verzorgingsstaf, geleverd door Fysiotherapie De 

Carrousel 

• Doen van een voorstel aan het bestuur bij het aanstellen van nieuwe 

trainers 

 

Voor de TC-leden die zich focussen op de recreatieteams geldt: 

• Indelen van de recreatieteams in samenwerking met de leiders van deze 

teams 
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• Op de hoogte blijven van wat speelt in de recreatieteams door het 

monitoren van de berichtgeving in de groepsapp 

• Begeleiden van de leiders van de recreatieteams 

• Direct aanspreekpunt voor de leiders van de recreatieteams 

 

Het 6e lid van de TC heeft de rol van Wedstrijdsecretaris Voetbal Mannen. Het 

takenpakket bestaat onder meer uit: 

• Is aanspreekpunt voor de KNVB en andere verenigingen voor alle 

wedstrijdzaken 

• Beheert Sportlink op tijdige en nauwkeurige wijze 

• Communiceert alle relevante KNVB-informatie (onder meer schorsingen) 

aan trainers en andere betrokkenen 

• Geeft tijdig afgelastingen door aan leiders, scheidsrechters, de tegenpartij 

en de voorzitter van de kantinecommissie. 

• Het op verzoek inplannen van oefenwedstrijden 

• Oplossen en adviseren met betrekking tot tuchtzaken 

 



Technisch Beleidsplan FC Ommen 2022 – 2025  Versie 0.1 
 

P a g i n a  25 | 25 

 

 


