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Voorwoord 

Met ongeveer 900 leden is TVC ’28 één van de grootste sportclubs van de gemeente Tubbergen. 
Wanneer de vrijwilligers, ouders/verzorgers, grootouders, sponsors hierbij worden opgeteld, is er 
duidelijk sprake van sportieve aantrekkingskracht van TVC ’28 op de bevolking van Tubbergen.  
TVC ‘28 wil deze maatschappelijke betekenis op een goede en betekenisvolle wijze invullen, door 
een omgeving te creëren waarin spelers zich met plezier kunnen ontwikkelen op voetbaltechnisch 
en sociaal gebied. Op deze manier probeert TVC ’28 van betekenis te zijn voor de inwoners van 
Tubbergen. 
 
Binnen de club is er een goede balans tussen enerzijds het prestatieve klimaat en anderzijds het 
recreatieve klimaat. Dat betekent een ambitieuze doelstelling voor het eerste, tweede en derde 
elftal van de senioren en voor alle selectie-elftallen van de jeugd. We investeren extra in hun 
voetbaltechnische ontwikkeling door hen gediplomeerde trainers aan te bieden en hen de 
mogelijkheid te geven vaker te trainen dan niet selectie-elftallen. We zorgen ook voor een goede 
begeleiding van deze teams, zodat ze zich optimaal kunnen focussen op hun ontwikkeling en 
prestaties. TVC ’28 is een club met ambitie, maar tegelijk ook een gezellige voetbalvereniging waar 
iedereen zich thuis mag voelen. 
 
In dit Technisch Beleidsplan Senioren beschrijven we hoe de Technische Commissie (TC) de invulling 
van het technisch beleid binnen TVC ’28 wil vormgeven. 
 

Doelstelling van het Technisch Beleidsplan Senioren is om duidelijk te maken: 
1. Welke structuur er wordt gehanteerd om te komen tot optimale resultaten voor de 

prestatieve teams. 
2. Op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het recreatieve voetbal. 

 
Het trainen en spelen is hierin het belangrijkste en dus neemt de kwaliteit van het voetbaltechnisch 
beleid een essentiële plaats in binnen TVC ’28. Het voetbaltechnisch beleid omvat de 
voetbaltechnische en -tactische ontwikkeling van individuele spelers van met name prestatieve 
teams en ook de mate waarin zij plezier beleven aan het voetbal en de omgang met andere spelers. 
Met de inzet van velen binnen TVC ’28 proberen we te komen tot een optimale beleving van de 
voetbalsport, waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan. 
 
De TC wenst alle betrokkenen, in het bijzonder de spelers, trainers en leiders, veel succes en hoopt 
dat dit beleidsplan een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de club. 
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1. Doelstelling technisch beleidsplan senioren 

Het voetbaltechnisch beleid is een onderdeel van het algemene beleid van TVC ’28. Op 
voetbaltechnisch gebied werkt de TC met algemene doelstellingen die betrekking hebben op de 
begeleiding van alle spelers en met specifieke doelstellingen voor de selectie-elftallen per categorie. 
Alhoewel er doelstellingen per categorie worden gesteld en ook de trainers vaak binnen één elftal of 
categorie actief bezig zijn om deze doelstellingen te bewerkstelligen, is het nadrukkelijk de taak van 
de TC om juist sterke verbindingen tussen deze categorieën te creëren. 
  
1.1 Algemene doelstelling van het technisch beleid senioren 
Het doel van TVC ’28 is om voorwaarden te creëren zodat haar leden met veel plezier de 
voetbalsport kunnen beoefenen, zowel op recreatief niveau als ook op prestatief niveau. Dat willen 
we realiseren door: 
• Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer. 
• Hoge kwaliteit van trainingen en organisatie na te streven door opleidingen en persoonlijke 

begeleiding. 
• De hoogst mogelijke prestatie te leveren en klassering te behalen door de selectiegroepen. 
• Het creëren van een klimaat waarin het voetbal ook uitstekend als recreatiesport kan worden 

beleefd en respect voor de tegenstander, scheidsrechters, trainer en vrijwilliger hoog in het 
vaandel staat. 

• Het respecteren van ieder lid, zonder onderscheid te maken naar geslacht, huidskleur, 
nationaliteit, religie, geaardheid, talent of ambitie. 

• Het streven dat spelers van de senioren bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdspelers. 
 
1.2 Doelstellingen senioren prestatief 
• TVC 1 is het vlaggenschip van onze club qua voetbal (beleving en ambiance) en als 

‘verenigingsvoorbeeld’. Streven is een selectie samen te stellen die uitstraalt en bewijst hoe je 
met elkaar een vereniging vormt en sterk maakt. Het technisch beleid van de selectieteams 
wordt afgesteld op de ambities om een seniorenelftal op hoog niveau te kunnen neerzetten. 
Daarbij zetten we in op stabiliteit in de 1e klasse van het zondagvoetbal (toonaangevend, 
structureel). De selectie ziet in hoe belangrijk haar rol is naar onder meer de jeugd, lagere 
elftallen & sponsoren. 

• Het inrichten van een technische staf en begeleiding die erop gericht is met voornamelijk eigen 
jeugd, individuele progressie te koppelen aan het realiseren van goede sportieve resultaten. 
Spelers van buitenaf zijn altijd welkom, maar betalen van spelers is niet aan de orde. 

• Het 2e en 3e elftal moet op een zodanig niveau acteren (respectievelijk reserve hoofdklasse en 
reserve 2e klasse KNVB) dat deze teams aan kunnen sluiten bij het niveau van het 1e elftal en/of 
een springplank kunnen vormen voor het 1e elftal. 

• De intentie is attractief en herkenbaar te voetballen. 
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• Als door schorsingen of blessures er een tekort aan spelers ontstaat moeten het 2e en 3e elftal 
spelers afstaan aan het hoogst presterende elftal. Een speler mag niet weigeren om voor een 
hoger selectie-elftal uit te komen. Natuurlijk gebeurt dit in onderling overleg tussen de 
betreffende trainers. In bijzondere gevallen zal de TC hierin een bemiddelende maar ook 
doorslaggevende rol spelen. 

• Elke vrijdagavond zal er om 20.30 uur in de leidersvergadering met het kader van het 1e t/m 11e 
worden bepaald bij welk elftal de spelers aanwezig zullen moeten zijn.  

 
1.3 Aandachtspunten senioren prestatief 
• Het aantal verplichte trainingen voor de prestatieve teams (1e, 2e, 3e en indien van toepassing 

Dames 1) wordt vastgesteld op minimaal 2 per week. 
• Uitwonende studenten wordt, indien mogelijk, een alternatief aangeboden. 
• Keepers van de selectie trainen deels mee met de groep en voor een ander deel ontvangen ze 

specifieke keeperstraining. 
• Het algemeen bestuur van TVC ’28 verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen 

en buiten de vereniging t.o.v. arbitrage, medespelers, begeleiding, tegenstander, publiek en 
overige leden. 

• Het dragen van scheenbeschermers wordt uitdrukkelijk aanbevolen tijdens wedstrijd én training. 
• Geschorste spelers spelen nooit (dus ook niet in een lager elftal). 
• Bij afgelastingen van competitiewedstrijden wordt er altijd getraind of een oefenwedstrijd 

ingelast. Voor de recreatieve teams kan hiervan afgeweken worden. 
• Voor de keepers is er door de coördineerde keeperstrainer een plan opgesteld welke leidraad 

vormt voor de opleiding/training van de keepers. 
 

1.4 Afspraken m.b.t blessures en medische begeleiding prestatieve elftallen 
• Geblesseerde spelers zijn, indien fysiek haalbaar, op wedstrijddagen zoveel mogelijk aanwezig bij 

zijn team (in overleg met desbetreffende kader). 
• Uniek Fysiotherapie is beschikbaar voor consultatie wat betreft opgelopen blessures. 
• De medische staf bepaalt of een speler medisch fit is en informeert de technische staf voor de 

afsluitende training over de fitheid van de spelers. De technische staf bepaalt of een speler 
wedstrijdfit is. 

• Tijdens de zomermaanden is er voor geblesseerde selectiespelers gelegenheid om in overleg bij 
Uniek Fysiotherapie te fitnessen en te trainen voor hun conditie, coördinatie en kracht. 

 
1.5 Doelstellingen senioren recreatief 
De seniorenteams die op recreatief niveau spelen, zijn voor de vereniging minstens zo belangrijk als 
de teams die op prestatief niveau uitkomen. We proberen daarom ook voor hen een zodanig klimaat 
te scheppen, dat zij met plezier hun sport kunnen beoefenen. Het plezier en het zich prettig voelen 
bij de club staat centraal bij deze teams. 
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1.6 Aandachtspunten senioren recreatief 
• Onder senioren recreatief wordt verstaan alle seniorenelftallen welke niet onder de prestatieve 

elftallen vallen. 
• De vereniging stelt de spelers van de recreatieve elftallen in de gelegenheid om minimaal 1x per 

week te trainen. 
• Het algemeen bestuur van TVC ’28 verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen 

en buiten de vereniging t.o.v. arbitrage, medespelers, begeleiding, tegenstander, publiek en 
overige leden. 

• Spelers van recreatieve elftallen kunnen op afspraak gebruik maken van de bij TVC ’28 in dienst 
zijnde medisch begeleider/verzorger. 

• Als door schorsingen of blessures er een tekort aan spelers ontstaat moeten spelers zich 
beschikbaar stellen om te spelen voor een ander recreatief team. Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de recreatieve teams om ervoor te zorgen dat elk team voldoende 
fitte spelers heeft op de wedstrijddagen. Dit wordt besproken tijdens de wekelijkse 
leidersvergadering op vrijdagavond. Teams die kampioen kunnen worden krijgen op het eind van 
de competitie een iets hogere prioriteit v.w.b. elftalindeling m.b.t. het afstaan van spelers. 

• Besluiten over spelersmutaties tijdens het seizoen worden genomen door de TC. Eén en ander 
uiteraard in nauw overleg met alle betrokkenen. 

• Instroom van nieuwe leden wordt door de TC ingedeeld en pas nadat hij/zij zich via de website 
heeft aangemeld bij TVC ’28 en door de ledenadministratie is verwerkt en vrijgegeven. 

• Indeling van teams voor start seizoen en mits nodig gedurende het seizoen geschiedt door de 
TC. 

• Bij spelers van recreatieteams wordt de speeltijd in principe evenredig over het aantal spelers 
verdeeld. In goed overleg met de speler kan hiervan worden afgeweken. 


