
Nieuwe trainingsaanpak en nieuwe trainingsveldindeling 

 

Beste trainers/leiders van de OSC,  

 

In de afgelopen weken heeft de Technische commissie en de Jeugdcommissie intensief 

gewerkt aan een nieuwe trainingsaanpak voor (m)F- en E-teams en een nieuwe 

trainingsveldenindeling. Er zijn in de afgelopen weken informatieavonden georganiseerd en 

daarbij is met velen al over de nieuwe trainingsaanpak gesproken. Ondanks dat niet iedereen 

er was heeft het merendeel het plan met enthousiasme begroet. De vraag die wellicht meteen 

opkomt; Waarom wordt dit halverwege het seizoen aangepast en ingevoerd? 

 

Dit heeft meerdere oorzaken  

1. De groei van OSC is de afgelopen jaren al enorm toegenomen, maar de instroom na de 

zomervakantie was zeer groot en heeft ons zelfs verrast (ondanks het ingeschatte WK-

effect). OSC hanteert geen ledenstop en daarom hebben we vele nieuwe spelers mogen 

verwelkomen. Er gaat wel een instroomprocedure ingevoerd worden na de zomervakantie 

van 2011 om de groei in goede banen te leiden. 

2. Deze groei heeft invloed op de beschikbare capaciteit van de velden. Naast de gewone 

trainingen wordt er ook keeperstraining gegeven, kunnen er soms inhaalwedstrijden 

gespeeld worden en zullen enkele teams meer gaan trainen omdat het niveau van deze 

teams is toegenomen. 

3. De woensdagmiddag en vrijdag worden voorlopig nog niet benut aangezien veel 

trainers/leiders niet kunnen of willen trainen, om begrijpelijke redenen. In de toekomst 

zullen we hier wellicht toch naar over moeten gaan waar nodig, mits niet anders mogelijk, 

van CIOS trainers. 

4. De vraag naar technische begeleiding neemt toe. Om hier optimaal invulling aan te geven 

wordt er een nieuwe trainingsaanpak geïntroduceerd bij de E en F. Hierbij wordt samen 

oefenstof ontwikkeld en kan betere begeleiding geboden worden. De trainers van de teams 

worden uitgenodigd om mee te denken in de ontwikkeling van oefenmateriaal. Hierdoor 

neemt op korte termijn de kwaliteit van de trainingen toe en kunnen op lange termijn 

nieuwe/toekomstige trainers putten uit een schat van ervaringen (lees oefeningen) van 

eerdere jaren.  

 

Voordelen van de nieuwe aanpak/indeling 

1. F teams zullen tot 50% minder ruimte gebruiken, E teams tot 25% minder ruimte zonder 

afbreuk te doen aan de kwaliteit van de training 

2. De trainingstijden worden niet later en blijven nagenoeg hetzelfde 

3. Ruimte voor de toekomst gecreëerd en zullen trainingen minder snel uitvallen in het geval 

van inhaalwedstrijden of slecht weer. Voorkomen kunnen we dit echter nog niet. 

4. Trainers gaan met elkaar maandelijks de oefenstof bepalen en doorontwikkelen zodat de 

kwaliteit van de trainingen toeneemt. 

 

Ondanks het feit dat er dus tussentijds wijzigingen gaan plaats vinden, wat naast de 

opgesomde voordelen ook negatieve gevolgen kan hebben, is de technische commissie en de 

jeugdcommissie van mening dat dit het enige juiste is wat we konden doen. Hierdoor kan het 

voorkomen dat eerder gemaakte afspraken en toezeggingen teniet worden gedaan. We moeten 

met zijn allen beseffen dat in een snelgroeiende club wijzigingen zullen blijven doorgaan. Het 

blijft passen en meten om de groei te kunnen bijhouden.  Belangrijk blijft het daarbij om 

zaken met elkaar te bespreken en elkaar op zaken aan te spreken! Dit vraagt van ons allen een 

flexibele, constructieve, open en positieve houding. Hiermee krijgen alle OSC’ers gelijke 

kansen en een optimaal voetbalklimaat aangeboden.  

 



De wijzigingen zullen ingaan op 31 januari 2011.  

Zoals altijd is alle verandering lastig en in het begin zal zeker niet alles meteen goed gaan 

leert de ervaring. We rekenen op jullie begrip en flexibiliteit en hopen op een goede en 

constructieve samenwerking. Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie contact 

opnemen met de Algemeen coördinatoren. Daarnaast zullen de Technisch coördinatoren bij 

de eerste trainingen van de nieuwe methodiek aanwezig zijn. De nieuwe indeling zal zo 

spoedig mogelijk op de OSC-site worden gepubliceerd in combinatie met de bijbehorende 

kleedkamerindeling. In de aankomende week zullen de oude teams dus nog op oude tijdstip 

trainen. 

 

Bij deze wensen wij jullie veel succes toe en goede en sportieve tweede seizoenshelft. 

 

Sportieve groet, 

 

Ruud Koopmans, voorzitter Jeugdcommissie 

Marc Piels, voorzitter Technische commissie 

 


