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Technische Commissie: input uit het veld essentieel 
 
 
Sinds eind vorig jaar heeft onze vereniging een 
verenigingsbrede technische commissie (TC). De 
aparte commissies voor jeugd en senioren zijn 
samengevoegd en de nieuwe commissie valt di-
rect onder verantwoordelijkheid van het be-
stuurslid Technische zaken, Pieter Janse. 
 
Maar wat doet deze commissie eigenlijk, met wie 
hebben we te maken en wie houdt zich waar mee 
bezig. We spraken er over met commissielid 
Rinze Reiding. 
 
‘Voor velen komt de TC pas echt in beeld als half 
juni de teamindelingen worden gepubliceerd. Dat 
moment is voor spelers toch het begin van een 
nieuw voetbalseizoen, maar wij sluiten er eigen-
lijk mee af.  
 
Gedurende het voetbaljaar hebben we alle spe-
lers bekeken, input van de leiders verwerkt en er 
zijn trainers geworven en opgeleid’.  -> 
 

 
Hij vult aan: ‘We doen de jeugd- en senioren-
commissie dan een voorstel voor de indelingen. 
Daarbij zijn we wel sterk afhankelijk van de input 
van leiders, trainers, en interne scouts. Het is aan 
de commissies om ons voorstel aan te passen of 
over te nemen’. 
 
Aandachtsgebieden 
Op dit moment bestaat de TC uit vijf personen, 
die allen beschikken over ruime ervaring als spe-
ler, trainer en leider. Pieter Janse heeft het senio-
renvoetbal als aandachtsgebied, ondersteund 
door Gooitzen Sikkema die tevens coördinator is 
voor de A-, B-, C- en D-jeugdtrainers. 
 
Tjibbe Jan Werksma is verantwoordelijk voor de 
E- en F-jeugdtrainers en voor de inzet van de 
Voetbaltechniekschool Het Verschil. Simon Koster 
en Rinze Reiding richten zich tenslotte volledig op 
de jeugdteams. 
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Plezier, training en ontwikkeling 
De technische commissie heeft binnen de vereni-
ging eigenlijk een adviserende en coördinerende 
rol voor het: 
 
- werven, opleiden en begeleiden van trainers 
- scouten, beoordelen en indelen van spelers 
- opstellen en uitvoeren technisch beleidsplan 
 
‘Met het technisch beleidsplan bepalen we onze 
visie op training en ontwikkeling’, vervolgt hij. 
‘Waar het om gaat is dat alle spelers met plezier 
voetballen, goede training aangeboden krijgen en 
op het niveau kunnen spelen dat het beste past.  
 
Om dat handen en voeten te geven hebben we 
bijvoorbeeld de trainingsmethodiek VTON ingezet 
en werken we samen met de voetbalschool. -> 
 
 
 

 
Verder starten we binnenkort een pilot met een 
digitaal Speler Volg Systeem dat we bij succes 
willen uitbouwen’. 
 
Rinze ziet wel een uitdaging voor de nieuwe, 
verenigingsbrede TC. ‘Met de groei van vv Zuid-
horn neemt natuurlijk ook het werk voor onze 
commissie toe. Er zijn inmiddels zo’n vijftig teams 
en we verwachten de komende jaren verdere 
groei, vooral bij de jeugd. 
 
Daarom zijn we echt op zoek naar mensen die 
ons ondersteunen bij de scouting van spelers en 
bij het werven en opleiden van trainers.  
 
En natuurlijk staan we open voor ideeën en sug-
gesties, want er zijn altijd dingen die anders of 
nog beter kunnen. Zo blijven we ontwikkelen’. 


