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Algemeen beleid
De T.C. staat een 4-3-3 / 3-4-3 systeem voor. Gemotiveerd mogen trainers hier
vanaf wijken. Binnen dit systeem kunnen accenten anders worden gelegd op
basis van de aanwezige kwaliteiten of naar aanleiding van omstandigheden.
MBC’13 werft en betaalt geen spelers. Spelers van buitenaf zijn altijd welkom
mits zij zelf overschrijving aanvragen.

Beleid senioren
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Beleid selectie-elftallen senioren
 Doelstelling selectie-elftallen senioren
MBC’13 1 (14.30 uur thuis); ambitie van de vereniging is om het komende jaar
een 4e klasser (standaard) te worden.
• MBC’13 2 (12.00 uur thuis); het 2e elftal dient de komende seizoenen minimaal
5e klasse(reserve) te blijven spelen. Op termijn, als de mogelijkheid zich
voordoet, dient het 2e de stap naar de 4e klasse (reserve)te maken.
Goede doorstroming van junioren naar een van de selectieteams is nodig,
daarom wordt de trainer van JO19 bij het eind van de competitie uitgenodigd
om mee te kijken welke spelers naar 1 van de selectie elftallen kan en wie beter
naar de breedte elftallen kan gaan, hierbij telt niveau en instelling van de speler
en mogen persoonlijke voor en tegens van de trainers geen rol spelen.
• Richtlijnen selectie-elftallen senioren
Selecties Bij de senioren zijn MBC’13 1, 2 prestatieteams en deze zijn opgedeeld
in 2 selecties:
Een A selectie bestaande uit ca. 16 – 18 spelers + 2 keepers
Een B selectie bestaande uit ca. 20 spelers + 2 keepers
De A selectie is het 1e elftal. Ook kunnen spelers uit het 2e elftal gevraagd
worden in het eerste elftal te spelen. De trainer van het 1e elftal wijst aan welke
spelers in het 1e of 2e elftal spelen. De B selectie is het 2e elftal. Dit team is in
principe opleidingsteam voor het 1e elftal. O.b.v. prestaties staat niets definitief
vast. Spelers die zich goed ontwikkelen moeten kunnen doorschuiven van het 2e
naar het 1e en omgekeerd geldt dat ook bij minder presterende spelers van het
1e team. Goede afstemming tussen trainers is daarbij een belangrijke
randvoorwaarde.
• Selectiecriteria:
Het selecteren van spelers voor de selectieteams en daaraan verbonden het
indelen van de prestatie elftallen valt formeel onder de verantwoordelijkheid van
de TC. In nauw overleg met de hoofdtrainer, trainer 2e en trainer JO19 – 1
worden de selecties en elftallen vastgesteld. Selectie vindt met name plaats op
basis van: KWALITEIT: = talent (= technisch, tactisch), mentaal, fysiek, discipline,
instelling, ambitie en groepsdenken.
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De prestaties van het eerste elftal (het vlaggenschip van de vereniging) zijn sterk
bepalend voor het gezicht van de vereniging. Het eerste elftal is dan ook de
belangrijkste groep met betrekking tot prestatievoetbal. Er dient gestreefd te
worden naar een zo hoog mogelijk voetbalniveau, waarbij prestatie centraal
staat. Een goede en brede A en B selectie met als support een sterk JO19 - 1dient
als fundament voor verdere individuele ontwikkeling en om als team beter te
kunnen presteren. Route Gezamenlijke inspanning: op basis van duidelijke
afspraken met de hoofdtrainer, naast een goede samenwerking met de
technische (en medische) begeleiding, hebben als doel een gezond
prestatieklimaat neer te zetten waarin plezier en prestatie samen gaan. Het op
peil houden en/of verbeteren van het prestatieniveau van de selectie is een
bijzondere aangelegenheid, welke zoveel mogelijk verzorgd dient te worden
door een goede en structurele opbouw binnen de vereniging. Voortdurende
aanwas van prestatief getalenteerde spelers uit eigen jeugdafdeling is het
streven. Het 1e elftal bestaat bij voorkeur uit spelers welke intern zijn opgeleid.
Behoud van het dorpse karakter en voorgenomen beleid biedt geen ruimte om
spelers actief van buitenaf aan te trekken. MBC’13 betaalt geen spelers.
Bovenstaande neemt niet weg dat spelers van “buitenaf” van harte welkom zijn
bij onze vereniging. Het 2e elftal dient als opleidingsinstituut voor het 1e elftal
en staat volledig in dienst van het 1e elftal. Dit team is veelal een mix van een
aantal oudere spelers en jeugdige talenten. Doelstelling is om, op het hoogst
haalbare niveau, jonge spelers op te leiden voor het eerste team; dit om tot een
goede doorstroming te komen en om het, voor jonge voetballers, aantrekkelijk
te maken om bij MBC’13 te spelen. Hiervoor is een elftal JO19-1 een must, dit is
in 2017 helaas niet gelukt, maar zal een speerpunt blijven voor de TC en de
vereniging om dit toch in de toekomst elk jaar te realiseren. Talentvolle JO 19 - 1
spelers zullen ook regelmatig meetrainen met een selectieteam passend bij hun
niveau en ook mee gaan als reserve. Reserves worden in principe niet uit de
lagere seniorenteams gehaald.
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Basisafspraken
Wil een groep goed kunnen functioneren, dan dient er een aantal
basisafspraken te worden gemaakt en nageleefd. Navolgende afspraken zijn
vanaf 1 juni 2016 van kracht en gelden voor alle spelers, stafleden rondom de A
en B selectie.
 Selectiespelers dienen 2x per week te trainen (evt. bij een andere club voor
spelers die bv elders studeren). Gedurende de voorbereiding op het nieuwe
seizoen wordt bij de A selectie mogelijk vaker getraind. Bijzondere individuele
omstandigheden kunnen minder trainen rechtvaardigen. Indien binnen de
groep hiervoor draagvlak is en de betreffende speler duidelijk van meerwaarde
is kan de trainer na overleg met de TC besluiten deze speler toch in de basis op
te stellen. Heeft een speler de hele week niet getraind, zal deze op de bank
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beginnen en zeker niet in de basis. Keepers krijgen 1x per week keeperstraining.
 Als het eerste elftal spelers te kort komt, staat het tweede elftal spelers af.
Aansluitend staat het derde of JO-19 1 spelers af aan het tweede. Indien er geen
tekort aan spelers is in het tweede, zullen er geen spelers van een ander team
mee gaan.
 Met het oog op de bezetting van de elftallen op zondag vindt er op
donderdagavond (tijdens het seizoen) afstemming plaats tussen leiders en
trainers van prestatie elftallen
 De technische staf van het eerste elftal benadert de trainer van de 2e-selectie
aangaande spelers die met het eerste elftal meegaan. De trainer van het 2e
informeert vervolgens de betreffende speler. Zelfde proces geldt ook voor
spelers die van JO-19 meegaan met het 2e . En het 3e team en 4e team kunnen
aangevuld worden met spelers uit 2,3, en 4.
 Spelers van de 1e -selectie mogen alleen via de hoofdtrainer benaderd worden
om (bijv. bij afgelasting eerste elftal) in een ander elftal te spelen. Spelers van de
andere selectieteams en JO19 – 1 dienen alleen via hun eigen trainer benaderd
te worden.
• Spelers uit de 1e-selectie welke terug komen van een (langdurige) blessure of
(te vaak) reserve staan bij het 1e, worden in het 2e opgesteld. De eerste keer
speelt deze ook daadwerkelijk; daarna bepaalt de trainer van het 2e dit o.b.v. zijn
prestaties. Fitte spelers uit de A selectie spelen naast het 1e uitsluitend in het 2e
elftal
 Roulatie wisselspelers: Binnen de selectie teams is het streven geen 2 - 3 weken
achter elkaar met dezelfde spelers als reserve te beginnen
 Jeugdspelers welke zich zodanig hebben ontwikkeld dat ze in hun huidige team
als uitgeleerd worden beschouwd, dienen nieuwe leerkansen te worden
geboden op een hoger (A en B selectie) niveau. Dit gebeurt op een ander
moment dan normaal gesproken plaats zou vinden. Een talent mag niet in zijn
ontwikkeling worden geremd ten gunste van zijn huidige team. Het individuele
belang gaat hier voor het teambelang. Zie ook jeugdplan.
 Talentvolle jeugdspelers kunnen regelmatig meetrainen mee met 1e en 2e
team en zijn daar ook inzetbaar als wisselspeler. Doel is dat zij bij het 1e en 2e
regelmatig ook in wedstrijden ingezet worden. Alleen als de hoofdtrainer hun
daar capabel voor acht en er plaats is, er zullen geen spelers thuis gelaten
worden om een jeugdspeler in te laten vallen.
 Van spelers wordt een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten
de vereniging t.o.v. tegenstander, publiek en overige leden (Missie Sportiviteit
en Respect)
 Voor alle teams geldt dat gesponsorde kleding gedragen dient te worden. Als
men dus een trainingspak krijgt dient men dit te dragen als men naar de
wedstrijd komt, doet men dit niet, volgt er eerst een mondelinge waarschuwing
van de trainer, staf lid of een TC lid, bij herhaling wordt de speler niet opgesteld
maar blijft wel aanwezig. De clubshirts worden gesponsord, een sponsor kan er
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voor kiezen het broekje en de sokken ook te sponsoren. Is dit niet het geval, is
de speler zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het dragen hiervan, weigert
de speler dat of is zijn tenue niet volgens club standaard, mag de speler niet
spelen!
Broekjes en sokken worden voor het 1e elftal door de club of een sponsor ter
beschikking gesteld.
5Blessures en het voorkomen ervan.
 Voor spelers van selectie-elftallen is het verboden zonder toestemming van de
trainer deel te nemen aan zaalvoetbalwedstrijden of andere officiële
wedstrijden.
• Bij blessures dienen de instructies van de behandelend arts, fysio therapeut of
(bij lichte blessures) van de trainer te worden opgevolgd .
6Beleid niet-selectie-elftallen senioren Samenstelling teams.
 Indien mogelijk bestaan de niet-selectie-elftallen uit minimaal 14 spelers.
 Bij niet-selectie-elftallen worden eigen teamspelers opgesteld en hebben de
voorkeur boven gastspelers uit een ander elftal. In goed overleg met het team
kan hiervan worden afgeweken.
 Indien een elftal beschikt over minimaal 13 fitte spelers is het in principe niet
noodzakelijk spelers van een ander elftal op te eisen.
 Het is niet toegestaan spelers met 15 officiële wedstrijden in een elftal dat
uitkomt in een lagere klasse (conform regels KNVB) in te zetten.
 Niet-selectie-elftallen kunnen in overleg met de trainer(s) van de JO19 jeugd
eventueel een beroep doen op “laatstejaars” jeugdspelers afkomstig uit de JO19
jeugd.
 Besluiten over spelersmutaties tijdens het seizoen worden genomen door de
T.C. één en ander uiteraard in nauw overleg met alle betrokkenen.
 Bij spelers van niet-selectie-elftallen wordt de speeltijd in principe evenredig
over het aantal spelers verdeeld.
 In goed overleg met de speler kan hiervan worden afgeweken. Teams die
kampioen kunnen worden krijgen op het eind van de competitie een iets hogere
prioriteit voor wat betreft elftalsamenstelling.

7Trainingen
 De T.C. stelt de spelers van de niet-selectie-elftallen in de gelegenheid om
minimaal 1 x per week te trainen. Communicatie
 Met regelmaat dient er overleg te zijn tussen de Technisch Coördinator van de
senioren en de leiders van het 3e en lagere elftallen.
8Uitstraling en gedrag
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 De T.C. verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten
de vereniging, richting tegenstander, publiek en overige leden (Missie
Sportiviteit en Respect). Gebruik accommodatie
 Niet-selectie-elftallen mogen minimaal 1 x per jaar een lichtwedstrijd spelen.
9Zaalvoetbal.
In 2015 is MBC 13 gestart met een team zaalvoetbal.
Inmiddels zijn er 4 teams zaalvoetbal . ( seizoen 2018-2019 )
Naast het zaalvoetbal spelen diverse spelers ook veldvoetbal.
Vanuit MBC 13 wordt de mogelijkheid geboden 1 x per maand te trainen in de
Andreashal.
Zaalvoetbalteams die vrijwilligerswerk doen vallen onder dezelfde condities die
zijn afgesproken bij de veld teams.
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