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1. Inleiding 
VV WASPIK biedt haar leden de mogelijkheid op een plezierige manier te voetballen op prestatief  
of recreatief niveau. Daarbij is VV WASPIK een club van leden en van vrijwilligers. We zien dan ook  
graag actieve leden terug in alle geledingen: bestuur, commissies, 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 VV WASPIK 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 VV WASPIK. 
 
1.1 Beleid en doel 
In dit technisch beleidsplan zijn de voetbaltechnische gedachten opgenomen waarmee VV WASPIK 
voor de jaren 2022-2024 haar beleid wil vormgeven.  
De aspecten van het technisch beleidsplan zijn met name gericht op plezier, ontwikkeling, respect en 
binding. 
 
Deze 4 aspecten vormen de 4 kernuitgangspunten die VV WASPIK hanteert, bij het vormgeven van 
onze technische beleidskeuzes. 
1. Plezier: VV WASPIK wil dat ieder lid de kans heeft op zijn/haar eigen manier met veel plezier  
de voetbalsport te beleven. 
2. Ontwikkeling: VV WASPIK 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. 
3. Respect: Ieder lid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of  
ambitie moet zich een volwaardig VV WASPIK lid kunnen voelen. 
4. Binding: VV WASPIK streeft ernaar actieve leden te ontwikkelen, die zich verbonden  
voelen met VV WASPIK en tijdens of na hun actieve voetbalcarrière een rol kunnen(blijven) spelen in 
de club, zoals b.v. kaderlid, scheidsrechter, begeleider of in andere vrijwilligersfuncties. 
 
1.2 Doelgroepen 
Het uitgangspunt is dat alle doelgroepen(zowel bij dames als heren) even belangrijk zijn voor  
VV WASPIK, en dat eenieder zich bij de club thuis moeten voelen. In de praktijk en dus ook in het 
beleid, betekent het dat dit op onderwerpen anders ingevuld kan zijn per doelgroep. 
Door de verschillen in leden (senioren, jeugd, prestatief en recreatief, dames en heren) hebben deze 
begrippen verschillende betekenis binnen de club.  
In het beleid wordt daarom rekening gehouden met deze verschillende doelgroepen en zal, 
waar zinvol, onderscheid gemaakt worden op basis van leeftijd (jeugd/senioren) en  
sportieve wensen (recreatief/prestatief). 
Voor het realiseren van de voetbalambities is de samenhang en samenwerking binnen  
VV WASPIK dus van groot belang. VV WASPIK wil dan ook graag goede trainingen voor al haar leden  
verzorgen.  
Voor het op peil houden van onze selecties(heren 1 en 2, dames 1)hebben we een goede basis nodig 
van voetballers en voetbalsters die met plezier hun talent aanspreken, goede training hebben 
genoten en die het beste uit zichzelf kunnen en willen halen.  
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2 Organisatiestructuur Technische Commissie 
Bij de uitgangspunten voor het technisch beleid staat vermeld dat VV WASPIK alle doelgroepen  
tot recht wil laten komen bij het opstellen en uitvoeren van het beleid.  
Met name vrijwilligerscoördinatie en goede communicatie (transparant en duidelijk) zijn 
speerpunten voor deze beleidsperiode. 
 
2.1 Technische Commissie (TC) 
De voorzitter TC (VTC) draagt de eindverantwoordelijkheid richting trainers en bestuur. Daarnaast 
geeft hij/zij sturing aan de overige TC leden. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het 
opstellen, uitvoeren, monitoren en aanscherpen van het Technisch Beleidsplan.  
De belangrijkste punten hierbij zijn: 
• Formuleren van jaarlijkse doelstellingen en activiteiten; 
• Aanstellen van trainers; wanneer het betaalde trainers betreft, draagt de commissie deze 
voor aan het bestuur; 
• Trainers en coaches faciliteren op voetbaltechnisch gebied; 
• Vaststellen indeling teams; 
• Evalueren en bijsturen trainers en coaches; 
• Zorgen voor juiste informatievoorziening; 
• Periodiek vergaderen. 
 
 
2.2 Rollen Technische Commissie 
Onderstaande rollen met de genoemde activiteiten zijn nodig om het technisch beleid op een goede 
wijze tot uitvoering te brengen. 
 
Voorzitter TC (VTC}: 
De voorzitter stuurt de TC aan en is ook de belangrijkste schakel tussen bestuur en TC. 
 
Taken: 
• Gezamenlijk met TC opstellen van het Technisch Beleidsplan; 
• Eindverantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van het Technisch Beleidsplan; 
• Regelmatig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden; 
• Schakel tussen Bestuur en technische uitvoering (TC); 
• Zit de vergaderingen TC voor en sluit regelmatig aan bij bestuursvergaderingen of is lid bestuur; 
• Eindverantwoordelijk voor teamsamenstelling; 
• Initieert trainerscursussen en trainersbijeenkomsten; 
 
Technisch Coördinator Jeugd (TCJ) 
Hier is een onderscheid tussen TCJ  bij de jongens en de meisjes. 
 
Taken: 
• Verantwoordelijk voor voetbaltechnische ondersteuning en ontwikkeling Jeugd  
conform beleid; 
• Verantwoordelijk voor de “spelprincipes” en de uitvoering hiervan door de trainers/coaches; 
• Begeleiden en ondersteunen jeugdtrainers; 
• Indelen van teams in samenwerking met  de VTC en collega TCJ; 
• Mede invullen van trainingskader en begeleiding; 
• Klankbord voor trainers/coaches; 
• Bewaken uitvoering technisch beleidsplan tijdens trainingen en wedstrijden; 
• Deelname periodiek overleg TC 
• Schakel tussen trainers/coaches en ouders ook bij eventuele problemen; 
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Technisch Coördinator Senioren(TCS): 
Ook hier geldt dat we deze rol zowel bij de heren als de dames invullen. Bij heren benoemen we een 
TCS voor de selectie(team 1 en 2) en een voor de recreanten(lagere teams). Bij de dames volstaat 1 
TCS voor de hele seniorenafdeling. 
 
Taken: 
• Verantwoordelijk voor voetbaltechnische ondersteuning en ontwikkeling Senioren  
conform beleid; 
• Schakel tussen TC en Trainers; 
• Begeleiden en ondersteunen van trainers en leiders; 
• Deelname periodiek overleg TC 
• Indelen van teams in samenwerking met  de VTC en collega TCS; 
• Bewaken uitvoering technisch beleidsplan tijdens trainingen en wedstrijden; 
• Mede invullen van trainingskader en begeleiding; 
 
Trainer 
De trainer is de voornaamste schakel bij de opleiding van de spelers/speelsters. Hij maakt bij 
voorkeur geen deel uit van de TC maar is wel belangrijk bij ontwikkeling van de voetbaltalenten van 
de spelers/speelsters. Daarom worden in dit document wel de taken vastgelegd. 
 
Taken: 

• Geeft trainingen conform het technisch jeugdplan; 

• De jeugdtrainer selecteert in overleg met de TCJ de spelers; 

• Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging; 

• Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden; 

• Neemt deel aan het trainersoverleg; 

• Is verantwoordelijk voor de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen; 

• Overlegt regelmatig met de TCJ. 
 
2.3 Overlegstructuur TC 
De TC komt meerdere keren per jaar bij elkaar: 
Augustus → voorbereiding van het seizoen 
Oktober → voortgang 
December/Januari → voortgang en voorbereiding teamindelingen 
Maart → tussenstand teamindelingen 
Mei/Juni → afronding seizoen 
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3 Doelstellingen TC 
In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen weergegeven van de Technische Commissie. 
 
3.1 Algemeen 
• Contacten tussen de trainer/coach/leider en de spelers en ouders/verzorgers goed  
faciliteren met bijeenkomsten en goede voorlichting via Social media en website. 
• Zowel naar spelers, trainers  en ouders toe zal er gecommuniceerd worden over 
 teamsamenstellingen. De communicatie zal altijd gedaan worden door een van de TC coördinatoren. 
 
 
3.2 Ontwikkeling 
Tot de ontwikkeling van de selectiespelers behoort ook dat zij leren volgens de spelprincipes  
uit bijlage 1. Hulpmiddelen daarbij zijn b.v. het 1-4-4-2 / 1-4-3-3 en 1-3-4-3 systeem. Het  
systeem is ter vrije invulling van de betreffende trainer/coach en wordt mede bepaald aan de  
hand van het beschikbare spelersmateriaal. In de jeugdperiode maken de spelers kennis  
met de taken per positie. Voorgesteld wordt hier dit pas vanaf O11 mee te starten. 
Het meetrainen van spelers bij de naastgelegen hogere leeftijdsgroep of selectie ondersteunt  
ook de ontwikkeling van talentvolle spelers. Het vooropstellen van de individuele ontplooiing in de 
jeugd betekent dat er, bij gebleken kwaliteiten, een maximale doorstroming tussen de 
leeftijdsgroepen en van de jeugd naar de seniorenselectie moet kunnen plaatsvinden. Zij leren zo 
onder maximale weerstand te spelen en te trainen.  
Facetten die hierbij ingezet kunnen worden zijn meetrainen in hogere teams, meespelen in 
(oefen)wedstrijden en wellicht overgang naar ander team gedurende seizoen. Dit alles na goed 
overleg met direct betrokkenen. Bij tussentijdse doorstroming moet altijd goedkeuring zijn van de 
TC. 
 
Doelstellingen: 
• Leren spelen conform de spelprincipes uit bijlage 1 waarbij spelers op meerdere 
posities en in meerdere spelsystemen zich kunnen ontwikkelen (ook binnen een 
seizoen). 
• Verkleinen van het verschil in niveau bij de overstap van de ene leeftijdscategorie  
naar een andere leeftijdscategorie (pupillen > junioren > senioren): 
• Regelmatig gezamenlijke trainingen binnen dezelfde leeftijdscategorie. 
• Talentvolle spelers bij hogere elftallen laten “proeven” (trainen/meespelen in  
oefenwedstrijden) zodanig dat dit ook door de trainers/leiders  
gestimuleerd wordt. 
• Trainingsactiviteiten gericht op de individuele ontwikkeling van een speler. 
• De spelers centraal stellen in de ontwikkeling en niet de teams. 
• Loopscholing/coördinatie/lenigheid/kracht gaat een vast onderdeel  
uitmaken van de trainingen. 
• Keepersopleiding vanaf de junioren en de daaraan gekoppelde training wordt  
waar mogelijk centraal gefaciliteerd door VV WASPIK. 
• Begeleiding trainers en coaches met ondersteunende trainersavonden en  
trainingsstof. 
• Samenwerking/overleg tussen de selectietrainers en de overige trainers  
binnen dezelfde leeftijdscategorie. 
• De selectietrainers worden functioneel en operationeel aangesteld en aangestuurd door de TC. 
Daarvoor is tevens een budget gereserveerd in de begroting. Twee keer per jaar (december en april) 
zal er in het bijzijn van minimaal één bestuurslid met iedere selectietrainer een evaluatiegesprek  
plaatsvinden. 
• Regelmatig overleg en uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen alle trainers (onder leiding van 
de VTC). 
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• Verbeteren van de basiskwaliteiten van jeugdspelers; 
• Verbeteren van de reeds opgebouwde kwaliteiten van alle spelers; 
• Ontwikkeling van de spelers gaat boven het wedstrijdresultaat; 
• Vergroten doorstroming van spelers van niet-selectieteams om (op termijn) door  
te groeien naar selectieniveau; 
• Borgen continuïteit teams in de training en wedstrijden (spelers lenen/aan- en  
afwezigheid). 
 
Doordat een Speler zich met plezier goed kan ontwikkelen bij VV WASPIK hoopt VV WASPIK te  
bereiken dat een speler respectvol met de tegenstander, begeleiding en medespelers zal  
omgaan en lang binding blijft houden met de vereniging. 
 
3.3 Plezier 
Bij voetbal hoort plezier. Plezier en opleiden kunnen prima hand in hand gaan. Met een  
positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld dat we in de jeugdopleiding uitgaan  
van attractief aanvallend voetbal en een positieve benadering tijdens wedstrijden en 
trainingen. In onze optiek bevordert dit een goede en tijdige doorstroming en komt het  
tevens de sportieve en sociale opvoeding van de jeugdspelers ten goede. 
Bij het opstellen van spelers is het beleid dat elke speler het recht heeft om te spelen en dat  
het wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem moet gebeuren.  
 
Doelstellingen: 
• Alle spelers dienen binnen een team evenveel aan voetballen toe te komen,  
ongeacht hun kwaliteiten (=wisselbeleid, uitzonderingen daarop zijn blessures,  
slechte inzet, slecht gedrag en regelmatige afmeldingen). 
• Positieve benadering tijdens wedstrijden en trainingen. 
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4 Doelgroepen 
 
4.1 Senioren 
Prestatieve seniorenteams (selectie) 
Het 1e  en 2e senioren elftal dienen te worden aangemerkt als “selectieteams” en trainen 2x  
per week met een mogelijkheid tot een 3de trainingssessie b.v. vrijdagavond of zaterdagochtend. 
Doel 1e elftal heren : stabiel in 3e klasse, indien mogelijk naar 2e klasse. 
Doel 2de  elftal heren: stabiel in 2de klasse en indien mogelijk 1ste klasse. 
Het 1ste senioren elftal bij de dames is het selectieteam en trainen 2 x in de week. 
Doel 1e dames: Stabiel in 5e klasse, indien mogelijk naar 4de klasse. 

 
Recreatieve seniorenteams 
De voetbalontwikkeling en het voetbalplezier wordt gestimuleerd door goede trainingsfaciliteiten,  
een betrouwbare organisatie en een goede sfeer. De TCS is verantwoordelijk voor de 
teamsamenstelling. Op basis van verschillende factoren wordt dit  gedaan. Dit laatste zal vooral een 
mengeling zijn van sociale en prestatieve factoren. 
 
4.2 Jeugd 
De voetbalontwikkeling en het voetbalplezier wordt gestimuleerd door goede  
trainingsfaciliteiten (mogelijkheid om 2x per week te trainen) en indien mogelijk, goed begeleide 
trainers.  
Voor deze doelgroepen wordt gezorgd voor een betrouwbare organisatie en een goede sfeer. 
De eerste jeugdjaren in de trainingsgroep, de 4x4, en O8- t/m 11-pupillen zijn vooral 
bedoeld om kennis te maken met het voetbalspel op zich, het leren “spelen” met andere 
kinderen in teamverband en het maken van nieuwe vriendjes. De eerste jaren ligt de nadruk  
op de basisprincipes op technisch gebied, zoals het aannemen en passen van de bal, de  
traptechniek. Vooral tijdens deze eerste jaren zal er goed gekeken worden welke kinderen  
al vroeg een drive hebben om te willen presteren en welke kinderen zich prettiger voelen in  
een recreatievere omgeving. 
Als oudere recreatieve junioren willen blijven voetballen, wordt het voetballen in een  
“recreatief team” waarbij ook aandacht is voor sociale samenhang steeds belangrijker.  
Hiervoor is het nodig dat er mogelijkheden zijn bij de senioren om zulke teams samen te  
stellen en te voorzien van goede faciliteiten. Dan zullen de junioren ook met plezier hun  
seniorentijd bij VV WASPIK doorbrengen. Recreatieve jeugd en recreatieve senioren zijn dus met 
elkaar verbonden. 
Voor deze teams wordt er naar gestreefd gelijkwaardige(sociaal, prestatief) spelers bij elkaar in een 
team onder te brengen. Deze teams trainen minimaal 1x per week. 
 
De betere spelers uit de hogere juniorenteams willen graag uitzicht op een seniorentijd  
waarin ze ook op hoog niveau kunnen voetballen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een  
talentvolle O19-1 speler graag bij VV WASPIK wil blijven voetballen als het 1e en 2e elftal op een  
goed niveau spelen. Als de vooruitzichten niet gunstig zijn, ontstaat de kans dat  
jeugdspelers vroegtijdig vertrekken om hun voetbalambitie bij andere voetbalclubs in te  
vullen. Voor prestatieve jeugd zijn dus prestatieve senioren nodig. 
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5 Rand voorwaardelijke voetbalzaken 
 
5.1 Financiële voorwaarden 
Dat betekent dat er financieel budget beschikbaar moet/komen zijn voor: 
• opleiden van een VV WASPIK-eigen technische staf en overig kader; 
• eventueel van buitenaf aantrekken van gediplomeerde selectietrainers; 
• goed werkklimaat onder meer door representatieve kleding; 
• goede medische verzorging; 
• gedegen specialisatieprogramma’s(o.a. keeperstraining, techniektraining, loopscholing). 
 
5.2 Materiële voorwaarden 
De benodigde materialen worden door vv Waspik beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan  
ballen, hesjes, verplaatsbare doeltjes en hoedjes/pionnen. 
 
5.3 Voorwaarden t.a.v. de accommodatie.  
Hierbij moet worden gedacht aan: 
• de trainingsvelden die nodig zijn voor alle opleidingsactiviteiten dienen constant in  
een goede conditie te verkeren om zo optimaal mogelijk te kunnen werken  
gedurende het voetbalseizoen; 
• aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte; 
• gebruik van kleedkamers per team en leeftijdscategorie; 
• gebruik van faciliteiten voor trainers/coaches ten behoeve van hun eigen  
persoonlijke ontwikkeling; 
• bespreekruimte voor teambesprekingen, wedstrijdbesprekingen en gesprekken met  
ouders & spelers. 
 
5.4 Overige voorwaarden 
Om een optimale uitvoering te kunnen garanderen zal dus aan een aantal praktische  
voorwaarden moeten worden voldaan. Het belangrijkste is dat alle kaderleden van VV WASPIK  
op één lijn zitten. Alle (selectie-) trainers en begeleiders dienen hieraan mee te werken en  
eventuele persoonlijke belangen aan de kant te zetten. Zij dienen zich 100% te  
conformeren aan het beleidsplan. 
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Bijlage 1: Spelprincipes 

Hoe kunnen we zo goed mogelijk opleiden zonder de cultuur van VV WASPIK geweld aan te doen? 
Dit om de individuele speler en daarbij ook het team beter te laten functioneren. 
Om dit te bewerkstelligen proberen we via onze spelprincipes de spelers beter te maken. Door te 
trainen en te coachen op deze spelprincipes wordt het voor de trainer/coach ook makkelijker. 
Hierdoor ondervinden spelers vrijwel geen problemen bij de overstap naar een ander 
team/trainer/leeftijdscategorie. 
 
Binnen de spelprincipes onderscheiden we 4 hoofdmomenten: 
• Aanvallen: BB (Balbezit) 
• Verdedigen: BBT (Balbezit tegenstander) 
• Omschakelen van verdedigen naar aanvallen: (Balbezit tegenstander naar Balbezit) 
• Omschakelen van aanvallen naar verdedigen: (Balbezit naar Balbezit tegenstander) 

Probeer daarom bij het voorbereiden van de training altijd aan 1 of meerdere hoofdmomenten te 
denken en op basis daarvan je training te bepalen. Uiteraard zijn er zowel binnen de club als op 
internet verschillende hulpmiddelen om gebruik van te maken. Schroom niet om mensen vanuit de 
TC te benaderen, mocht je hulp nodig achten. 

Bijlage 2: Wisselbeleid 

Om het wisselbeleid voor de jeugd zo transparant mogelijk te houden neemt VV WASPIK dat op in 
deze aparte bijlage. Iedere jeugdspeler betaalt contributie en heeft daardoor recht op ongeveer 
evenveel speelminuten als andere spelers binnen een team gedurende het seizoen. Voor de 
trainer/coach is het zaak dit correct bij te houden zodat deze zich zowel naar het team, ouders, 
coördinatoren en TC kan verantwoorden. Duidelijk moge zijn dat dit per wedstrijd wel kan 
verschillen, maar dat er op basis van aanwezigheid gedurende het seizoen een gelijke balans is. 

Afwijkingen hiervan mogen zijn: 
• Regelmatige afwezigheid bij trainingen en/of wedstrijden zonder geldende redenen; 
• Aantoonbaar minder inzet tijdens trainingen en/of wedstrijden; 
• Ongeoorloofd gedrag tijdens trainingen en/of wedstrijden. 

Bijlage 3: Teamindelingen 

Om de teamindelingen voor de jeugd zo transparant mogelijk te houden neemt VV WASPIK dat op in 
deze aparte bijlage. 
Teamindelingen worden in 1e instantie gerangschikt op leeftijd. Aan de hand van de hoeveelheid 
spelers per categorie wordt er besloten om voor 1 of meerdere teams te kiezen. Wanneer er te 
weinig spelers in een categorie zitten, kan er gekeken worden om spelers vervroegd door te zetten. 
Hierbij is dan wel van belang dat de ontwikkeling van de speler op nummer 1 staat. Mocht dit geen 
mogelijkheid zijn, kan er gekozen worden om (een beperkt) aantal spelers dispensatie te verlenen.  
Als er meerdere teams gecreëerd kunnen worden, zal er per leeftijdscategorie gekeken worden, wat 
de belangrijkste maatstaven zijn. Dit kan zijn op sociaal gebied, maar ook op kwaliteit. 
Ook hierbij is belangrijk dat de ontwikkeling van de speler op nummer 1 staat. 
Leden van de TC nemen samen met de jeugd coördinatoren (en eventueel later met de trainers) deze 
beslissing.  
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Dit gebeurd als volgt: 

• Leden van de TC bekijken zaterdags jeugdwedstrijden om een beeld te krijgen en houden overleg 
met de trainers over de ontwikkeling van alle spelers  
• In maart worden de jeugdcoördinatoren verzocht het “1e raamwerk” voor het nieuwe seizoen op te 
stellen. 
• Het concept van de ‘’definitieve samenstelling’’ wordt aan het eind van het seizoen besproken. Als 
iedereen binnen de TC hiermee akkoord gaat, wordt het concept daarna gepubliceerd aan de spelers. 
• Eventuele aanpassingen worden aan het begin van of eventueel gedurende het nieuwe seizoen 
besproken en behandeld door leden van de TC. 


