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1 Voorwoord 
Dit plan is bedoeld als eerste opzet voor de Technische Commissie (TC) honkbal van de Houten 
Dragons. Het Softbal is hier dus niet in meegenomen. Bij het schrijven van dit document bestaat de 
vereniging uit 2 softbalteams en 7 honkbalteams. Reden te meer om eerst de aandacht te laten 
uitgaan aan het technisch beleid van het honkbal. 
Er wordt een eerste opzet gedaan voor het technisch beleid voor nu en voor de komende jaren. 
Daarnaast worden taken verdeeld die bij de TC kunnen worden onderverdeeld of juist niet. 
Er kan over de inhoud en opzet gediscussieerd worden, zodat we met z’n allen tot een werkbare 
situatie komen waar we ons allen in kunnen vinden en wat goed is om de Houten Dragons verder op 
te bouwen naar een grotere en kwalitatieve goede vereniging. 
 

2 Inleiding 
Er zijn altijd 2 manieren waarop we het honkbal kunnen beleven. Prestatiegericht of recreatief. Beiden 
vormen komen vaak voor en moeten ook naast elkaar mogelijk zijn in een vereniging. 
In dit plan wordt uitgegaan van een A-lijn (prestatiegericht) en een B-lijn (recreatief). 
Er wordt uitgegaan dat alle eerste teams uit de verschillende leeftijdsgroepen (pupillen, aspiranten, 
junioren, senioren) vallen onder de A-lijn en alle tweede en lagere teams en de peanutteams vallen 
onder de B-lijn. 
Bij beide lijnen is spelplezier belangrijk. Het lijkt vaak dat prestatiegerichtheid ten koste gaat van het 
plezier. Echter er zijn nu eenmaal ook spelers die het spelletje gespeeld op een wat meer 
prestatiegerichte manier leuker beleven. Maar ook andersom, spelers die het honkbal leuker vinden 
op een recreatieve manier. Taak van de TC is om uit te vinden welke speler op welke plek thuis hoort, 
zodat iedereen plezier blijft houden. Ook de trainer/coaches moeten op een plek zitten, waar ze zich 
thuis voelen en dit zelfde geldt voor degene die zorgen voor het technisch beleid. 
 

3 Doelstelling 
Om het heren honkbal team over 10 jaar in een zo’n hoog mogelijke klasse te laten spelen, is het nu 
al van groot belang om het beleid van de jeugd hier op aan te passen. De pupillen van nu zijn immers 
onze senioren van over 10 jaar. Om dit doel te bereiken kan op korte termijn de doelstelling zijn met 
de verschillende disciplines in een zo hoog mogelijk competitie te kunnen meedraaien of om zo hoog 
mogelijk te eindigen in een competitie. Hierbij zullen we niet ontkomen aan het selecteren van de 
jeugd. Belangrijk daarbij is dat we de talentvolle jeugd binnen onze vereniging kunnen behouden. Dit 
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betekent dat we ze de mogelijkheid kunnen bieden om zich als individu op een optimaal niveau te 
kunnen presteren. Dus het creëren van een “topsportklimaat” waardoor het voor spelers de moeite 
waard wordt om veel tijd en inspanning in het honkbal bij de Houten Dragons te investeren. 
Daarnaast blijft het van belang dat er ook honkbal gespeeld kan worden door spelers die het vereiste 
niveau van een eerste team niet halen en/of daar de ambitie niet voor hebben. Ook voor deze groep 
moet er ruimte zijn en blijven bij de Houten Dragons.  
Dus belangrijk is dat: 
- er ruimte is voor talent om zich te ontwikkelen bij de Houten Dragons; 
- we over een aantal jaren met alle disciplines in een zo hoog mogelijke competitie meedraaien; 
- er altijd ruimte blijft voor minder getalenteerde spelers om te honkballen. 
 

4 Taken voor de Technische Commissie (TC) 
Hieronder zijn een aantal taken beschreven die onder de verantwoording vallen van de leden van de 
technische commissie (zowel voor de A-lijn als de B-lijn): 
- zorgdragen voor de teamindeling; 
- bepalen doelstellingen team; 
- trainer/coach indeling; 
- specialisatietrainingen; 
- communicatie met wedstrijdcommissie; 
- communicatie met bestuur; 
- bijscholing trainers/coaches; 
- coachavonden; 
- ondersteuning trainers/coaches; 
- het beoordelen van spelers. 
Hieronder zijn bovenstaande taken verder uitgewerkt. 
 

4.1 Zorgdragen voor de teamindeling 
Het is ter beoordeling van de TC of een speler geschikt is voor de A- of B-lijn. Waarbij het kan 
gebeuren dat een speler in eerste instantie wordt ingedeeld bij de B-lijn en later doorstroomt naar de 
A-lijn. Bijvoorbeeld voor spelers die voor het eerst in een nieuwe leeftijdsgroep terecht komen kan het 
handig zijn om eerst een jaar in de B-lijn deel te nemen. Hetzelfde geldt voor spelers die zich voor het 
eerst aanmelden bij de Houten Dragons. 
Mocht in de praktijk blijken dat een bepaalde speler toch niet geschikt is voor de A-lijn dan is een 
overstap naar de B-lijn natuurlijk ook mogelijk. 
 
Spelers die voor de A-lijn in aanmerking komen voldoen zo veel mogelijk aan onderstaande 
eigenschappen. Waarbij rekening gehouden is met prioriteit. Dus de meest belangrijkste 
eigenschappen staat bovenaan. 
- De speler is op een zodanig niveau, qua technieken en honkbalkennis dat hij hierdoor een 

belangrijke bijdragen kan leveren aan het optimaal presteren van het team. Of de speler is nog 
niet op vereiste niveau, maar heeft dusdanig talent dat hij binnen korte termijn hieraan kan 
voldoen (waarbij hij zich kan optrekken aan het team).  

- Honkbal heeft bij de speler een hoge prioriteit. Dat wil zeggen dat de speler er alles aan doet om 
alle trainingen en wedstrijden bij te wonen. 

- De speler heeft een dusdanige mentaliteit dat hij optimaal in het team kan fungeren, of de speler 
werkt eraan om dit te verbeteren.  

 
Spelers die voor de B-lijn in aanmerking komen: 
- een speler die het honkbal erg leuk vindt maar niet de capaciteit heeft om in de A-lijn te spelen of 

zelf liever kiest om recreatief te spelen; 
- een speler die eventueel later kan doorstromen naar de A-lijn maar op dit moment daar de 

capaciteiten nog niet voor heeft. Bijvoorbeeld omdat hij voor het eerst in een bepaalde 
leeftijdsgroep gaat spelen.  

 
Bij de teamindeling hoort ook het selecteren van pitchers en catchers en/of het bepalen van andere 
posities. 
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4.2 Bepalen doelstellingen teams 
Bepalen wat er in een seizoen bereikt moet worden met een bepaald team. Bijvoorbeeld: in welke 
klasse wordt gespeeld, kampioenschap, handhaving, bij de eerste 4, leuk en gezellig spelen en veel 
leren, enz. De taak van de technisch begeleiders is om deze doelstellingen met de coaches/trainers te 
bespreken.  
 

4.3 Trainer/coach indeling 
Het verdelen van de trainers en coaches over de verschillende teams. Waarbij rekening gehouden 
moet worden dat de teams getraind en gecoacht worden door passend kader. 
De A-lijn krijgt bij voorkeur een trainer/coach met speelervaring op hoog niveau en/of in het bezit van 
een trainer/coach diploma. 
 

4.4 Specialisatietrainingen 
Het geven en organiseren van specialisatietrainingen.  
Belangrijk hierbij is pitcher-/catchertraining, slidingtraining, 1e honk training, 2e honk training, enz. Ook 
kan worden gedacht aan clinics, waarvoor instructeurs van buiten worden aangetrokken. 
 

4.5 Communicatie met wedstrijdcommissie 
De wedstrijdsecretaris wordt tijdig ingelicht over: 
- de voorkeuren voor het oefenprogramma; 
- aanvragen van dispensaties (voor 1 april); 
- opstellen van de 9-tal opgave; 
- inschrijving competitie (klasse, dag/tijd thuiswedstrijden). 
 

4.6 Communicatie met bestuur 
Met het bestuur wordt afstemming gezocht over: 
- voorkeuren van trainingsdagen/tijden voor in de zaal en op het veld; 
- aanschaf van materiaal; 
- het adviseren van nieuwe trainers/coaches. 
 

4.7 Bijscholing trainers/coaches 
Te denken valt dan aan het geven van instructie avonden voor coaches/trainers binnen onze eigen 
vereniging door mensen van de TC zelf of door gastinstructeurs. Het motiveren van coaches/trainers 
om deel te nemen aan externe bijscholingen die door de KNBSB worden georganiseerd. 
 

4.8 Coachavonden 
Het organiseren en houden van coach avonden, bespreken van teamindeling of informatie over 
competitie in samenwerking met de wedstrijdsecretaris. Ook kunnen hier afspraken gemaakt worden 
over “leenspelers”. 
 

4.9 Ondersteuning trainers/coaches 
Het ondersteunen van coaches/trainers middels technische adviezen, Dit houdt in observeren. Dus zo 
nu en dan een bezoekje aan de wedstrijd of training en dan de betreffende trainer/coach van positieve 
adviezen voorzien.  
Aan het begin van het seizoen een gesprek houden met de trainers/coaches uit de A- en B-lijn. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld besproken wat het doel is van het team voor dit seizoen en op welke posities de 
spelers uit het team gaan spelen. 
Aan het eind van het seizoen een gesprek houden waarin het afgelopen seizoen geëvalueerd wordt 
en waarbij elke speler afzonderlijk besproken wordt over zijn technische kwaliteiten, vooruitgang t.o.v. 
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begin van het seizoen, mentaliteit enz. Ook kan de trainer/coach zijn voorkeur voor het komende 
seizoen aangeven. Welk team(s) zijn voorkeur hebben om te trainen/coachen.  
 

4.10 Het beoordelen van spelers 
Het af en toe bezoeken van de trainingen/wedstrijden om de spelers te beoordelen op hun prestaties 
en mentaliteit. Belangrijk hierbij is ook om te beoordelen of een speler vooruitgang boekt of niet en of 
hij ook de posities speelt die de TC voor hem of haar voor ogen heeft en dit doet naar verwachting. 
Daarnaast het beoordelen van spelers die van een andere vereniging komen en bij de Houten 
Dragons willen komen spelen. 
Eventueel kan er aan het eind van het seizoen een speciale training worden georganiseerd waar de 
spelers van de eigen vereniging worden beoordeeld op hun technische kunnen. 
 

4.11 Samenstelling TC 
Gezien het voorgaande is de TC samengesteld uit een bestuurslid, enkele trainers en/of coaches en 
zo mogelijk de wedstrijdcommissaris.  
 

4.12 Taakverdeling binnen de TC en planning 
Voorgaande taken zijn als volgt verdeeld binnen de TC: 
 
Wat Wie Wanneer 
Zorgdragen voor de teamindeling TC; voorstel trainers Voor zaaltrainingen: oktober 
Bepalen doelstellingen team TC Voor competitie: maart 
Trainer/coach indeling TC; voorstel trainers Voor zaaltrainingen: 
Specialisatietrainingen Trainers Gehele jaar? 
Communicatie met wedstrijdcommissie Bestuurslid Oktober; december; maart 
Communicatie met bestuur Bestuurslid Continu 
Bijscholing trainers/coaches Bestuurslid Wintermaanden 
Coachavonden Bestuurslid Februari/maart 
Ondersteuning trainers/coaches Trainers Wedstrijdseizoen 
Het beoordelen van spelers Trainers Af en toe 

 

5 Taken die bij het bestuur blijven 
- Het (mee)zoeken naar en aanstellen van nieuwe trainers/coaches. 
- Het huren van veld- en zaalruimte, het maken van een indeling en bepalen van trainingstijden 

(dus niet wie welk team traint, dat doet de TC). 
- Het verzorgen van materiaal voor de verschillende teams en eventueel aanschaf van nieuw 

materiaal. 
- Het afspreken van coachvergoedingen (hierbij kan het bestuur zich wel laten informeren door de 

TC of de persoon in kwestie qua honkbalkennis daar wel voor in aanmerking komt). 
- Het zoeken en coördineren van contactouders. 
- Het informeren van coaches/trainers van cursussen die door de KNBSB worden georganiseerd. 
 

5.1 Taken die worden gedaan door de PR-commissie 
- Het informeren van de leden over teamindelingen, trainingsdagen en tijden, het 

wedstrijdprogramma en uitslagen. 
Communicatie met spelers uit een bepaald team over bijvoorbeeld afgelaste wedstrijden, etc. gebeurt 
echter door de coach en/of contactpersoon. 
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5.2 Taken van het wedstrijdsecretariaat 
Alle competitiewedstrijden worden vastgesteld in overleg met de bond, maar dat kan ook in overleg 
met andere verenigingen als het om oefenwedstrijden en toernooien gaat. Het coördineren van 
wedstrijden en aannemen van toernooien rekening houdend met de beschikbaarheid van het veld, is 
een taak van de wedstrijdsecretaris.  
Overige taken van het wedstrijdsecretariaat zijn:  
- regelen van vervangende wedstrijden bij afgelastingen;  
- doorgeven van wijzigingen aan teamcoördinatoren/contactpersonen en PR-commissie;  
- actueel houden van het wedstrijdoverzicht;  
- sturen van de wedstrijdformulieren naar de KNBSB;  
- opgave van teams en 9-tallen aan de competitieleider;  
- zonodig vragen om dispensatie aan de KNBSB. 
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