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Uitgangspunten technisch beleid SDOUC seniorenteams (2016 – 2020).  
 
In onderstaand document zijn de uitgangspunten weergegeven van het technisch beleid, voor de 

seniorenteams en de A-junioren die doorstromen naar de senioren. Aan de uitvoering wordt invulling 

gegeven door de betrokken trainers, leiders, spelers, TC en het Bestuur. Na afloop van ieder seizoen 

worden de uitgangspunten geëvalueerd en indien nodig aangepast.   

 

Prestatie en recreatief. 

Prestatiegericht zijn het 1e, 2e en het 3e. De overige elftallen zijn recreatief.  

Prestatief wil zeggen dat van spelers verwacht wordt dat ze 2 keer per week trainen (uitzonderingen 

i.o.m. trainer) en zowel als individu als team die inspanning leveren om te voldoen aan de hieronder 

geformuleerde doelstellingen.   

De trainers van het 1e en 2e behoren in bezit te zijn van de benodigde KNVB diploma’s. Dit wordt ook 

nagestreefd voor de trainer van het 3e. Voor alle teams geldt dat de trainers enthousiasmerend, sociaal 

vaardig en kundig zijn. Voor alle trainers/leiders geldt dat er regelmatig onderlinge afstemming 

plaatsvindt om een goede uitvoering van het technisch beleid te waarborgen.    

 

Doelstelling senioren teams prestatief. 

1e      1e of 2e klasse, in principe met zelf opgeleide spelers. 

2e  1e of 2e klasse met zelf opgeleide spelers, opleiding voor 1e elftal.  

3e 3e klasse met zelf opgeleide spelers, opleiding voor 2e en 1e elftal, stand op ranglijst is 

ondergeschikt aan opleiding.  

 

Speelstijl. 

Voor alle teams geldt verzorgd aanvallend voetbal als uitgangspunt. Voor de prestatieve elftallen 1 en 

2 geldt dat daarbij balans moet zijn met het behalen van zoveel mogelijk resultaat. Realistische keuzes 

in de speelwijze zijn daarbij vanzelfsprekend.  

 

Selectieprocedure teams voor aanvang van het seizoen. 

Bij de samenstelling van de elftallen geldt als uitgangspunt dat selectie plaatsvindt op basis van 

kwaliteit. Spelers voor het 1e, 2e en 3e worden door de trainers in overleg met de TC geselecteerd. 

Spelers die vanuit een lager elftal worden geselecteerd voor een prestatie-elftal, worden in een 

persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld. Daarbij vindt selectie plaats aan de hand van individuele 

kwaliteiten (techniek, inzicht, conditie, benodigde positie, etc.). Ook met spelers vanuit de A1 en A2 

vindt een gesprek plaats.  

Nieuwe leden worden door de TC geplaatst. Daarbij wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met 

de wensen en mogelijkheden van de betreffende speler en het elftal. Indien bekend is dat een nieuw lid 

voldoende kwaliteiten bezit, zal hij in een prestatief elftal worden geplaatst. Deze afweging kan ook 

nog gedurende het seizoen, afhankelijk van de ontwikkeling, en in overleg met de betreffende speler 

gemaakt worden.  

 

Voor de keepers gelden dezelfde algemene selectieregels zoals hierboven beschreven. Aanvullend 

geldt dat: 

- de keepers van de prestatiegerichte teams bereid moeten zijn om in 1, 2 of 3 te keepen.  

- de keepers van de prestatiegerichte teams moeten, aangevuld met de A1-keeper bereid zijn om 

als reservekeeper bij wedstrijden van het 1e mee te gaan.     

- in voorkomende gevallen (blessure/ afwezigheid/ schorsing) een keeper van een lager elftal 

bereid moet zijn om op wedstrijddagen te keepen in een selectieteam. 
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Wekelijks overleg samenstelling wedstrijdselecties.  

Tijdens het seizoen vindt er iedere donderdagavond overleg plaats tussen de TC en de seniorenteams, 

waarbij de samenstelling van de teams voor de komende wedstrijddag wordt vastgesteld. 

Voor ieder team is het verplicht dat er een afgevaardigde bij het wekelijks overleg aanwezig is (leider/ 

trainer/ aanvoerder/andere speler). Is er geen afgevaardigde van een team aanwezig dan beslist de TC 

op welke wijze het betreffende teams wordt samengesteld. De leider ontvangt daarover een bericht. 

 

Doorschuiven spelers  tijdens het seizoen. 

Iedere speler (prestatie en recreatief) moet gedurende het seizoen bereid zijn om in een hoger of lager 

elftal te voetballen, dit ter beoordeling van de trainers/leiders en de TC.  

Deze situatie kan ondermeer ontstaan omdat een speler (tijdelijk) afvalt bij het team waarbij hij is 

ingedeeld. Dit kan omdat betreffende speler te weinig speeltijd krijgt (ontbreken gewenst niveau/ geldt 

alleen voor 1, 2 en 3), terugkomt van een blessure, omdat er (te) veel spelers bij het team zijn of een 

ander team een tekort heeft aan spelers.  

Indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, is betreffende speler de daaropvolgende 

wedstrijd geschorst. Bij herhaling zal de schorsing telkens oplopen met één wedstrijd t.o.v. de vorige 

schorsing. 

 

Omvang trainingsgroepen. 

Zowel voor het 1e , 2e  als 3e geldt dat er een trainbare groep moet zijn, op zowel de dinsdag als de 

donderdag. Blijkt dat door omstandigheden een trainingsgroep te kleine omvang heeft, dit ter bepaling 

van de TC, dan kunnen trainingsgroepen tijdelijk worden samengevoegd. Deze keuze wordt besproken 

met de betrokken trainers.   

 

Als trainbare groep gelden de volgende uitgangspunten: 

1e 18 spelers + 2 keepers;  

2e  minimaal 14 spelers + 1 keeper;   

3e minimaal 14 spelers + 1 keeper;   

 

Een trainingsgroep bestaat alleen uit spelers die het niveau (voetbaltechnisch, fysiek en mentaal) 

aankunnen of die de potentie hebben om het gewenste niveau te kunnen bereiken.  

Bij een tekort aan spelers wordt de betreffende trainingsgroep aangevuld met spelers uit een lager 

elftal. Trainers spreken elkaar hier onderling op aan.  

    

Keeperstraining: 

Keepers van het 1e , 2e  en 3e behoren deel te nemen aan de aangeboden keeperstraining.    

  

Omvang wedstrijdselecties: 

1e  maximaal 16 spelers inclusief 2 keepers 

2e  maximaal 16 spelers inclusief minimaal 1 keeper 

3e  maximaal 16 spelers inclusief minimaal 1 keeper 

Spelers die geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie van het 1e, spelen de gehele wedstrijd in het 2e 

elftal, tenzij de trainer van het 2e elftal gegronde redenen heeft om de betreffende speler korter te laten 

spelen (terug van blessure, gebrekkige instelling, etc.). Dezelfde regeling geldt voor spelers die vanuit 

het 2e die bij het 3e aansluiten en vanuit het 3e bij het 4e. Vanaf het 4e vindt er in overleg met de TC 

verdeling plaats over de recreatieve elftallen. Recreatieve elftallen mogen, indien zij zelf een tekort 

aan spelers hebben en de overige senioren elftallen dit tekort niet kunnen aanvullen, in overleg met de 

TC-recreatief en TC-jeugd, via de trainer van de A2 een speler benaderen.     

 

Doorstroming en behoud A-jeugd  

A1 spelers die het volgende seizoen over moeten naar de senioren, trainen na de winterstop éénmaal 

per week mee met het 1e of 2e, e.e.a. in overleg met de betrokken trainers en TC’s  

A2 spelers die het komende seizoen over moeten naar de senioren, trainen na de winterstop éénmaal 

per week mee met het 3e of een lager elftal e.e.a. in overleg met de betrokken trainers/leiders en TC’s.  
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Betreffende spelers van de A1 en A2 moeten het niveau voetbaltechnisch, fysiek en mentaal 

aankunnen.    

 

A1 en A2 spelers die qua leeftijd van de junioren over moeten naar de senioren worden door de TC’s 

in overleg met de betrokken trainers geplaatst. Van iedere speler wordt afgewogen of hij het niveau 

(technisch/ fysiek/ mentaal) heeft of de potentie heeft om het gewenste niveau te halen om voor een 

prestatie-elftal in aanmerking te komen. Is dit het geval dan wordt de speler in het 1e, 2e of 3e geplaatst. 

Zo niet, dan wordt de speler, bij voorkeur met leeftijdgenoten in een lager elftal geplaatst.     

 

Doorstroming uitzonderlijk talent (afstemming met TC jeugd) 

Blijkt gedurende het seizoen dat een jeugdspeler uitzonderlijk talent bezit, ter bepaling van de trainer, 

TC jeugd en TC senioren, dan is het mogelijk om deze speler direct bij het 1e te laten meetrainen. 

Betreffende speler moet zowel voetbaltechnisch, fysiek als ook mentaal toe zijn aan deze stap. 

 

Behoud oud 1e en 2e elftalspelers 

SDOUC streeft ernaar om spelers die stoppen bij het 1e of  2e  te behouden als speler van het 

opeenvolgende lagere elftal. Spelers uit prestatie-elftallen kunnen met hun technische/tactische 

kwaliteiten en ervaring in hoge mate bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdspelers.  

 

Blessures/ herstel 

Bij blessures  mogen spelers van alle elftallen gebruik maken van de faciliteiten die SDOUC biedt met 

betrekking tot sportverzorging en hersteltraining. De trainers spreken in overleg met de spelersgroep af 

hoe daar invulling aan wordt gegeven.   

 

-------------------------------------------- 

 

 

 


