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1. Inleiding 
 

 
Voor u ligt het beleidsplan “Voetbaltechnische Zaken” van de voetbalvereniging O.S.V. “Oud-
Beijerland, afgekort OSV, voor de komende 5 voetbaljaren welk een onderdeel is van ons algemeen 
beleidsplan.  
 
De reden van het samenstellen van dit voetbaltechnisch beleidsplan is dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een goede, duidelijke en herkenbare technische organisatie. Een herkenbaar en 
aansprekend plan dat door de gehele vereniging wordt gedragen en uitgedragen. 
 
Het is dan ook noodzakelijk dit voetbaltechnisch beleidsplan jaarlijks te toetsen en aan het eind van 
ieder seizoen te evalueren met behulp van een sterkte / zwakte analyse.  
 
De technische commissie zal hiervoor zorg dragen. Een ambitieuze vereniging zoals OSV, waarin 
wordt gestreefd naar vooruitgang van het niveau van de individuele jeugdspeler, de senioren en de 
organisatie, kan eigenlijk niet zonder een voetbaltechnisch beleidsplan. 
 
Met de medewerking van onze huidige en toekomstige trainers, onze kaderleden en overige leden 
hopen wij dat dit voetbaltechnisch beleidsplan in de toekomst zijn vruchten zal blijven afwerpen. 
 
Namens het bestuur,  
 
Jack Smeets 
Voorzitter OSV “OUD – BEIJERLAND” 
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2. Voetbaltechnische Zaken (VTZ) 
 
De commissie Voetbaltechnische Zaken, afgekort VTZ, bewaakt de inhoud en uitvoering van het 
Technisch Beleidsplan. 
 
De VTZ Commissie van OSV bestaat uit de volgende personen: 
 

 Commissie voorzitter Voetbaltechnische Zaken; 

 Commissielid selectie (1e en 2e elftal zaterdag); 

 Commissielid senioren afdeling zaterdag; 

 Commissielid senioren afdeling zondag; 

 Commissielid damesvoetbal; 

 Commissielid scouting; 

 Jeugdcoördinator; 

 Hoofd verzorger. 
 
De commissie VTZ komt minimaal 5 maal per jaar samen, te weten: 
 

1. Tussen voorbereiding en aanvang competitie; 
2. 4 tot 6 weken na aanvang van de competitie; 
3. Aan het einde van de 1e competitiehelft (midden december); 
4. Begin maart; 
5. Aan het einde van de competitie (evaluatiemoment). 

 

3. Visie Technisch Beleidsplan 
 
OSV wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen wordt. 
 
Deze visie bestaat uit: 

 Duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppeld specifieke trainingen per 
leeftijdsgroep; 

 Herkenbaar, aanvallend, dominant en initiatiefrijk spel; 

 Een proactieve en meevoetballende doelverdediger; 

 Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair. 

 

4. Doelstelling Technisch Beleidsplan 
 
De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen om met de selectie de 2e klasse te 
bereiken, waarbij iedere individuele speler zijn/haar top kan bereiken. 
 
Bij de lagere elftallen moet de nadruk liggen op speelvreugde: 
De primaire hoofddoelstelling in het kader van het technisch beleid is het opleiden en ontwikkelen van 
kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van jeugd tot senioren) om op een zo hoog 
mogelijk niveau te kunnen spelen. 
 
Dit niveau houdt het volgende in: 

 OSV 1 minimaal 2e klasse KNVB; 

 OSV 2 minimaal reserve 2e klasse KNVB. 
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Bij de junioren- en pupillenselecties wordt gestreefd naar minimaal hoofdklasseniveau. 
 
De secundair hiervan afgeleide doelstelling is: 
Kwalitatief mindere voetballers op een zo aangenaam mogelijke manier laten functioneren op 
prestatief / recreatief niveau. 

 

5. 2e Klasse 
 
OSV wil binnen 3 jaar de 2e klasse bereiken. Dit moet echter wel op een gezonde wijze tot stand 
komen en op een goede manier worden gerealiseerd. Hiermee wordt bedoeld dat de vereniging moet 
groeien maar wel de volgende kernwaarden in acht moeten blijven nemen; 
 

 Respect; 

 Discipline; 

 Positieve uitstraling. 
 
Ook moet OSV een vereniging blijven van OSV-ers. Dit betekent dat er geen wildgroei in het 
binnenhalen van spelers van buitenaf mag ontstaan om onze doelstellingen te behalen. Het is dus 
belangrijk dat OSV zijn eigen identiteit behoudt. 
 
Het bestuur wil dit bereiken met de volgende aandachtsgebieden; 
 

- Doorgroei van eigen jeugd; 
- Scouting; 
- Cultuurverandering. 

 

6. Doorgroei van eigen jeugd 
 
Om een eigen identiteit te behouden is het belangrijk dat de selectie in de toekomst wordt gevoed 
vanuit de eigen jeugd. Om dit te realiseren is het jeugdplan afgestemd met het beleidsplan VTZ. 
 
Om aan te geven hoe belangrijk het is om een eigen identiteit te behouden heeft het bestuur bepaald 
dat de toekomstige selectie minimaal voor 65 % moet bestaan uit OSV-ers uit de eigen 
jeugdopleiding. 
 
7. Scouting 
 
Op moment van schrijven is de jeugdopleiding nog niet toereikend om met regelmaat spelers op te 
leveren die selectiewaardig zijn. Als OSV de 2e klasse wil bereiken, zal zij zich in de komende jaren 
moeten versterken met spelers van buitenaf. Om dit te kunnen realiseren zal OSV iets moeten gaan 
doen met scouting. VTZ zal hiervoor een voorstel doen aan het bestuur. 

 

8. Cultuurverandering 
 
OSV is een gezellige vereniging en dat moet natuurlijk ook zo blijven. Indien OSV de 2e klasse wil 
bereiken dan zal er toch iets binnen de vereniging moeten veranderen. Alles zal voetbal moeten 
ademen en daarbij zal respect en discipline hoog in het vaandel gedragen moeten worden. 
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9. Vergoeding voor spelers 
 
Over de betaling van spelers in het amateurvoetbal zijn in Nederland de meningen verdeeld. OSV 
heeft echter besloten om aan selectiespelers geen individuele vergoedingen te verstrekken. 

 
OSV kent wel een collectief premiepuntensysteem voor haar selectie-elftallen om vooral spelers van 
buitenaf te stimuleren bij OSV te komen voetballen. Gelijke monniken – gelijke kappen moet het 
devies zijn voor het premiepuntensysteem. Hierbij wordt wel onderscheidt gemaakt qua hoogte van de 
premie in het puntensysteem tussen 1e en 2e elftal. De hoogte van de premie is variabel en wordt 
jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 
 

10. Het opleiden van jeugdvoetballers 
 
OSV wil werken volgens de opleiding- en coaching doelstellingen per leeftijdscategorie. 
 
Zie jeugdbeleidsplan.  

 

11. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het begeleiden van jeugd en senioren in de 
voetbalvereniging dienen door het kader te worden uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze 
vermeld staan in het “AW Kaderboekje”. 
 
In het uitvoeren van het technisch beleidsplan is het selectiekader het directe aanspreekpunt voor de 
technisch coördinatoren. Trainers en leiders zijn als zodanig dus ook de (mede) bewakers van het 
technisch proces binnen de selectie-elftallen van onze vereniging. Zij zullen op de hoogte moeten zijn 
van de overall visie en deze moeten uitdragen. Bij problemen op dit vlak informeren zij de technisch 
coördinatoren van de hem/haar toegewezen groep. 

 

12. Werving en opleiding 
 
De senioren- en jeugdselectietrainers hebben hun diploma conform de KNVB reglementen. De 
overige selectietrainers behoren minimaal te beschikken over de module van de betreffende 
leeftijdscategorie welke zij trainen. Potentiële nieuwe selectietrainers worden in de Technische 
Commissie besproken en voor een uiteindelijk akkoord voorgedragen bij het bestuur. Het kader voor 
de overige teams bestaat uit goed functionerende vrijwilligers, die onder leiding van de Technisch 
Coördinatoren de trainingen uitvoeren. Keeperstrainers zijn ervaren oud-vereniging en/of oud 
selectiekeepers met bij voorkeur een voetbaltechnische opleiding. 
 
OSV biedt, op verzoek, kandidaat-trainers aan een cursus te volgen met daarbij de afspraak om na 
het behalen van het diploma minimaal 2 jaar binnen OSV het trainersvak uit te oefenen. Jaarlijks 
wordt het trainingskader twee keer getraind en bijgeschoold door de Hoofd opleidingen, eventueel in 
samenwerking met de KNVB. 
 
Juniorenspelers worden zo mogelijk (vrijwillig) ingezet als jeugdtrainers en scheidsrechters bij D, E en 
F pupillen, dit om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten. Voor de begeleiding van 
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jeugdscheidsrechters wordt gebruik gemaakt van ervaren KNVB- en clubscheidsrechters. 
Clubscheidsrechters krijgen opleiding op eigen verzoek. 

 

13. Keeperstraining 
 
Binnen de vereniging wordt gewerkt met minimaal twee keeperstrainers. 

 Een voor de senioren; 

 Een voor de jeugd. 
 
Alle keepers van de seniorenselectie en de A, B, C, D en E jeugdgroepen krijgen minimaal 1x per 
week een specifieke keeperstraining. Om toch tegemoet te komen aan de overige spelers die echt al 
voor het keepen gekozen hebben worden er mogelijkheden geboden tot gerichte keeperstraining 
tijdens de reguliere training van het team waarin ze voetballen. 
 
De seniorenkeepers worden door de keeperstrainer senioren begeleidt op onderdelen waarop 
verbetering noodzakelijk is. Hij heeft hierover dan ook regelmatig contact met de senioren 
selectietrainers. 

 

14. Scoutingsysteem 
 
Een goed scoutingsysteem draagt zorg voor optimaal samengestelde selecties. 
De scouting moet gericht zijn op scouten voor posities die in onze eigen gelederen matig bezet zijn. 
 
Binnen OSV zal er een Scoutingcommissie moeten worden opgericht waarvan de voorzitter lid is van 
de VTZ commissie. 
De leden van de scoutingcommissie hebben een goed voetbaltechnisch inzicht, opgedaan door 
opleiding of door ervaring als (oud-) voetballer op selectieniveau. 
 
De scoutingcommissie bestaat uit: 

 Voorzitter; 

 Scouts pupillen D-E-F; 

 Scouts junioren A-B-C. 
De voorkeur is om te werken met minimaal 1 scout per leeftijdscategorie. 
 
Methodiek: 
Alle spelers worden gescout volgens de TIPS-methodiek. 
(Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid, Snelheid) 
 
De scoutingcommissie verzorgt: 

 Interne Scouting: het beoordelen van de eigen spelers; 

 Het beoordelen van de eigen spelers in de selecties door scoutingcommissie. Zij houden 
hierbij ruggespraak met de onder hun verantwoordelijkheid vallende andere trainers. Twee 
keer (winter / einde seizoen) brengt de selectietrainer zijn selectie in kaart met behulp van het 
TIC observatieformulier. 

 
Zo ontstaat een totaalplaatje van jeugd, welke in de winterstop wordt aangeboden aan de Technische 
Commissie. Het beoordelen van de lagere teams geschiedt door de technisch coördinatoren jeugd en 
senioren. 
De resultaten en aanbevelingen worden besproken in het overleg van de VTZ Commissie. 
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Wedstrijd/Tegenstander Scouting: 
De analyse van tegenstanders a.d.h.v. beoordelingsformulieren om een zo goed mogelijke indruk te 
krijgen van komende tegenstanders in de competitie of beker geschiedt incidenteel alleen bij de 
senioren. Dit kan ook door collega trainers gebeuren. De bevindingen worden besproken met de 
betreffende trainer(s). 
 
Assisteren en adviseren bij indelings- en selectiewedstrijden: 
Bij de indelings- en selectiewedstrijden kan men ter ondersteuning gebruik maken van de leden van 
de scoutingcommissie. 

 

15. Trainingen en wedstrijden 
 
Trainingen: 
In principe wordt er altijd getraind. Alleen bij extreme (weer)omstandigheden zal het bestuur en / of de 
trainer besluiten niet te trainen.  
 
Wedstrijden: 
Bij algehele afgelasting op de wedstrijddag traint men volgens een vooraf vastgesteld schema. 

 

16. Aanbod activiteiten binnen de vereniging 
 
Opleidings- en evaluatie activiteiten: 
De Hoofd opleiding is verantwoordelijk voor het opleidingstraject van de trainers. Jaarlijks wordt het 
begeleidingskader scholing op technisch gebied opgesteld door de VTZ commissie, eventueel met de 
medewerking van deskundigen. Het scholingsplan wordt hen dan gepresenteerd. Er wordt dan tevens 
geëvalueerd wat er in organisatorische zin goed en fout gaat in samenspraak met de jeugdafdeling. 
 
Nevenactiviteiten: 
Naast het voetbal worden er nog tal van nevenactiviteiten georganiseerd zoals: 

 Familietoernooien tijdens het seizoen; 

 Tussen kerstballen en oliebollentoernooi. 
 

17. Medische begeleiding 
 
De medische taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door een verzorger die in het bezit is van 
een geldige licentie NGS (= Nederlands Genootschap Sportmassage) en/of een (sport)fysiotherapeut.  
Indien er meerdere verzorgers aanwezig zijn is een daarvan de hoofdverzorger en deze draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de verzorging, registratie van de dossiers en het beheer van de 
verzorgingskamer en de daarbij behorende materialen. De medische staf (MS) valt onder de 
verantwoordelijkheid van Voetbaltechnische zaken (VTZ). 
 
Tot de medische staf behoort ook een hersteltrainer, die in overleg met en onder de 
verantwoordelijkheid van de hoofdverzorger zijn werkzaamheden uitvoert. Incidenteel is er 
samenwerking met een sportschool mogelijk voor revalidatie. 
 
Uitgangspunt is selectiespelers fit te houden en speelklaar te krijgen na een opgedane blessure. Door 
een verantwoord en doelmatig revalidatietraject wordt gewerkt aan een optimale inzetbaarheid van de 
speler. Recidivering van het letsel dient te worden voorkomen.  
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Indien de sporter zodanig geblesseerd is dat dit het competentieniveau van de medische staf 
overstijgt zal altijd worden verwezen naar de huisarts/specialist en/of (sport)fysiotherapeut. 
 
Voorafgaand aan het seizoen maakt de medische staf (MS) de werkafspraken bekend aan 
Voetbaltechnische zaken (VTZ), de technische staf en de spelersgroepen. Als onderdeel van de 
technische staf zal de medische staf (MS) betrokken zijn in het overleg met VTZ. Technische- en 
medische staf houden regelmatig overleg over trainingsintensiteit en voortgang van het 
revalidatietraject van spelers die geblesseerd zijn.  
De medische staf (MS) is verantwoordelijk voor de seniorenselecties 1 en 2 en de jeugdselecties A1 
en B1, voor de overige teams heeft zij een adviserende rol. 
 
De medische staf (MS) dient op de trainingsavonden en bij de wedstrijden van de 1e en 2e 
seniorenselectie aanwezig te zijn.  
 
De medische staf wordt geacht aandacht te hebben voor opleiding en instructies van trainers cq. 
begeleiders van overige elftallen waaronder de jeugdopleiding, zodat ook daar primaire verzorgende 
handelingen zoals EHBO verricht kunnen worden.  

 

18. Randvoorwaarden uitvoering Technisch Beleidsplan 
 
Het bestuur zal bij uitvoering van dit voetbaltechnisch beleidsplan, daar waar mogelijk, ruimte c.q. 
faciliteiten creëren voor: 
 

 Seniorenselectie trainers ( 1, 2 en de overige seniorenelftallen ); 

 Jeugd - selectie trainers (A t/m F); 

 Keeperstrainers (senioren/jeugd); 

 Medische begeleiding; 

 Scoutingwerkzaamheden; 

 Opleidingstaken; 

 Goede trainingsmaterialen m.n. ballen; 

 Nevenactiviteiten; 

 (periode) kampioenschappen; 

 Een goede accommodatie en velden; 

 Optimale trainingsmogelijkheden. 
 


