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BESTUUR EN BELEID
Bij aanvang van het seizoen 2020-2021 is R.K.S.V. Driel met de samenstelling van een nieuw bestuur 
begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Een rijke geschiedenis van 75 jaar heeft een zeer stevig fundament 
gelegd, waarbij de vereniging een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp en daarbuiten vervult. 
R.K.S.V. Driel is de grootste vereniging binnen de gemeenschap Driel en is zich bewust van de 
verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. R.K.S.V. Driel wil dan ook een omgeving creëren waarin 
(jonge) spelers zich kunnen ontwikkelen op voetbaltechnisch en sociaal gebied en waarin niet-spelers zich 
welkom voelen om op een andere wijze te komen genieten van en/of bij te dragen aan het voetbalspel en/of 
het functioneren van de R.K.S.V. Driel.  

Hiertoe is eerder al de volgende hoofddoelstelling geformuleerd:  

“De bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de 
amateurvoetbalsport in het bijzonder, met uitsluiting van de beroepsvoetbalsport.” 

  
Om het bereiken van deze doelstelling te ondersteunen, formuleren we de volgende speerpunten: 
• Het creëren en onderhouden van optimale omstandigheden om het voetbal in Driel te spelen. Dit geldt voor  

ieder lid, spelend in de jeugd, bij de recreatieve senioren heren, dames, in een selectieteam of in een 
Futsal team. Hierbij is er een goede balans tussen plezier en prestatie alsmede tussen de aandacht voor 
het team en het individu. 

• Het realiseren en onderhouden van een vloeiende doorstroming van jeugdspelers naar de senioren. 
• Het langdurig binden van voetballeden aan R.K.S.V. Driel. 
• Binnen de vereniging R.K.S.V. Driel doet iedereen zo veel als mogelijk mee. Ieder lid (of zijn 

vertegenwoordiger) levert een bijdrage aan de activiteiten die noodzakelijk zijn om binnen een vereniging 
de voetbalsport te kunnen beoefenen. Alle leden zorgen daarmee samen voor de randvoorwaarden die 
nodig zijn om van R.K.S.V. Driel de vereniging te maken die we voor ogen hebben. 

• R.K.S.V. Driel 1 is een stabiele 3e klasser, met de ambitie om incidenteel in de 2e klasse te spelen. De 
selectie van het eerste elftal bestaat voor het overgrote deel uit ‘eigen jeugd’. 

• R.K.S.V. Driel is en blijft een financieel gezonde vereniging. 

Zoals gezegd ligt er een stevig fundament bij R.K.S.V. Driel als vereniging. Uiteraard blijft er (ook op het 
sportieve vlak) altijd genoeg te verbeteren en daarbij is stilstand, zeker in de sport, achteruitgang. Ook de 
buitenwereld is continu in beweging en ook hier moet de vereniging op blijven inspelen. Om de hiervoor 
genoemde doelen te kunnen bereiken, is inzet en doorzettingsvermogen van een ieder die betrokken is 
vereist. Dit voetbalbeleidsplan en in het verlengde daarvan het jeugdvoetbalplan is met name gericht op de 
voetbal inhoudelijke speerpunten en ambities en geeft ons richting en houdt ons hierbij scherp en op koers. 
Het is onze leidraad om die voetbalinhoudelijke doelstellingen binnen die koers te gaan bereiken. Het beleid 
moet dan ook gedurende meerdere jaren de basis kunnen vormen van het handelen binnen R.K.S.V. Driel. 

SPORTIEVE AMBITIES R.K.S.V. DRIEL
R.K.S.V. Driel is een voetbalvereniging en binnen het voetbal gaat het om winnen. Zoals gezegd in een goede 
balans met het maken van plezier, maar het zijn ook de sportieve ambities die ons ‘drijven’. Deze sportieve 
ambities zijn: 
• R.K.S.V. Driel 1 is een stabiele 3e klasser, met de ambitie om incidenteel in de 2e klasse te spelen. De 

selectie van het eerste elftal bestaat voor het overgrote deel uit ‘eigen jeugd’. 
• R.K.S.V. Driel 2 is een stabiele reserve 2e klasser, met de ambitie om incidenteel in de reserve 1e klasse te 

spelen. 
• R.K.S.V. Driel Futsal 1 is een stabiele Topklasser. 
• De jeugdopleiding kenmerkt zich door een gestroomlijnde doorstroom van jeugdspeler naar 

seniorenspeler. Continu leren is daarbij het uitgangspunt en opleiden en ontwikkelen gaat ook door binnen 
de selectieteams. 

• De jeugdopleiding levert structureel spelers af aan de selectieteams en is hiermee een drijvende kracht. 
• Heren 1, 2 en Futsal 1 zijn selectieteams (bij selectieteams gaan de teamprestatie en het teambelang voor 

individuele belangen). 
• Indien in de toekomst ook Dames 1 ook een selectieteam wordt, zal ook hiervoor een sportieve ambitie 

worden vastgesteld. 
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ORGANISATIE VOETBAL
Om deze doelstellingen en ambities te realiseren, is het noodzakelijk om een goede organisatie van de 
voetbaltak binnen de vereniging neer te zetten. De organisatie van alles dat binnen R.K.S.V. Driel met voetbal 
te maken heeft, is ondergebracht Voetbalzaken. Dit betekent dat de bestuurder Voetbalzaken 
verantwoordelijk is voor het voetbaltechnische beleid (zowel gericht op de senioren als op de jeugd) en de 
implementatie hiervan, voor alle selectieteams (senioren), de recreatieve senioren, de jeugdopleiding, 
inclusief wedstrijdzaken. Futsal en dames-/meisjesvoetbal zijn daarbij volledig geïntegreerd in deze 
onderdelen. 

De bestuurder Voetbalzaken stuurt een voetbalorganisatie aan die er als volgt uit ziet: 
 

R.K.S.V. DRIEL VOETBALVISIE
Van oudsher is R.K.S.V. Driel een vereniging die bekend staat om voetbal met een basis van werklust, 
energie, strijd en wilskracht. De kracht van het team is daarbij één van de belangrijkste bouwstenen. Die 
elementen moeten dan ook zeker terugkomen in de voetbalvisie voor de komende jaren. Vanuit deze manier 
van voetballen komen we tot de resultaten die we voor ogen hebben. Deze voetbalvisie heeft in ieder geval 
betrekking op de selectieteams en binnen de jeugdopleiding op de opleidingsteams. 

Deze visie op voetballen bestaat uit een aantal meer algemene kenmerken, gevolgd door de iets meer 
specifieke spelprincipes die wij graag in onze wijze van spelen willen terug zien en daarmee dus ook de 
basis vormen van de jeugdopleiding. De teamformatie in de wedstrijd beschrijven we bewust niet, maar laten 
we over aan de trainers van de diverse teams. 
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OPTIMAAL SAMENWERKENDE TEAMORGANISATIE:
Het plan waarmee een team het veld op gaat kan nog zo goed zijn, het staat of valt met de uitvoering. De 
onderlinge samenhang en samenwerking van het team is daarin cruciaal. Onderlinge coaching, spelen als 
team (dus de bereidheid om met en voor elkaar te werken en een stap extra te zetten) en gezamenlijk laten 
zien dat hetzelfde doel wordt nagestreefd is zichtbaar in de manier van spelen.  
Wanneer er verdedigd wordt, begint dit voorin en gebeurt dit met alle 11 spelers zo hoog mogelijk (de exacte 
positie op het veld kan dus variëren) op het veld. De linies spelen kort op elkaar (het veld wordt dus klein 
gemaakt) en aan de kant van de bal wordt kort, scherp en fel verdedigd met de opzet om de bal te 
veroveren. Aan de niet-bal kant wordt door het gehele team gekanteld. 

HOGE INTENSITEIT (MET VEEL DRUK): 
In de omschakeling van balbezit naar balverlies zetten we meteen weer druk op de tegenstander en 
proberen we de bal zo snel mogelijk weer in bezit te krijgen, waarbij iedere speler direct meedoet en niet of 
nauwelijks een rouwmoment kent. 

DYNAMISCH (MET VEEL BEWEGING):
We spelen met een een hoge balcirculatie en hoge handelingssnelheid. Bij balbezit kenmerkt het spel zich 
door veel (pro-actieve) beweging zonder bal, diepgang, initiatief tot vrijlopen en het aanvallen waarbij veel 
spelers voor de goal van de tegenstander komen. In de omschakeling van balverlies naar balbezit doet 
iedereen meteen mee en is het zaak om altijd diep te denken en, zo snel als verantwoord is, diep te spelen. 

SPELPRINCIPES:
Spelprincipes zijn tactische richtlijnen voor spelers die in vrijwel elke situatie gelden. Spelprincipes zorgen 
ervoor dat voor spelers altijd duidelijk wat er van hen verwacht wordt omdat trainers en spelers dezelfde ‘taal’ 
spreken. Ze zorgen voor houvast en iets waar je als speler en team altijd op kan terugvallen. Het geeft de 
manier waarop we willen spelen heel concreet weer en staat los van de teamformatie. In het seizoen 
2021/2022 zal, in afstemming met enkele trainers, invulling gegeven worden aan het opstellen van de RKSV 
Driel spelprincipes. Deze zullen vervolgens in het Jeugdplan worden opgenomen. 

SELECTIES
SELECTIETEAMS
Tot de selectieteams behoren het eerste en tweede team van de heren. Heren 2 vervult hierin feitelijk een 
dubbelrol, waarbij enerzijds het presteren als team een doelstelling is en tegelijkertijd dit team bedoeld is om 
spelers vanuit de jeugd te laten doorontwikkelen en zo goed en veel als mogelijk door te laten stromen vanuit 
de jeugd naar het eerste elftal. 

SELECTIESAMENSTELLING
De selectie van Heren 1 bestaat uit een vaste kern van 16-20 spelers (inclusief 2 keepers). Daarnaast is er 
permanent plaats voor 1-4 talentvolle (jeugdige) spelers die meetrainen en desgewenst bij de 
wedstrijdselectie zitten. De invulling van deze 1-4 spelers kan gedurende het seizoen variëren. Bij de 
invulling van de selectie Heren 1 wordt verder rekening gehouden met het feit dat het overgrote deel 
(minimaal 75%) uit eigen jeugd moet bestaan. 

De selectie van Heren 2 bestaat uit 15-16 spelers (inclusief 1 keeper). De totale groep van 1 en 2 bestaat 
daarmee uit 31-36 spelers 
 (inclusief 3 keepers) Op wedstrijddagen wordt, indien wenselijk vanuit Heren 1, de selectie aangevuld met 
spelers van Heren 1. De selectie van Heren 2 bestaat idealiter uit een mix van jong talent en enkele (meer) 
geroutineerde spelers aan wie jongere spelers zich kunnen optrekken. 

Voor alle selectieteams wordt minimaal 2x per jaar een teamevaluatie gehouden: 1x in november waarbij de 
voorbereiding en de start van de competitie geëvalueerd wordt en aan het einde van het seizoen vindt de 
eindevaluatie plaats. Daarnaast vindt er bij alle selectieteams minimaal 1x per seizoen een individuele 
evaluatie (in het speler volg systeem) plaats, waarbij alle spelers individueel worden beoordeeld door de 
trainers. Voor Heren 1 gebeurt dit net voor de winterstop, waarna deze beoordelingen kunnen worden 
meegenomen in de gesprekken richting het volgende seizoen. Voor de overige teams vinden deze uiterlijk in 
maart plaats om ze zodoende mee te kunnen nemen bij de samenstelling van de selecties richting het 
volgende seizoen en hierover ook tijdig te kunnen communiceren. Uiteraard worden deze beoordelingen ook 
besproken met de spelers. 
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TECHNISCHE STAF
De technische staf bestaat uit een Hoofdtrainer voor Heren 1, een assistent trainer voor Heren 1, een 
Hoofdtrainer voor Heren 2, bij voorkeur een assistent trainer voor Heren 2 en een Hoofdtrainer voor Futsal 1. 
Daarnaast is er, in overleg met de technische staf, optioneel ruimte voor (extra) assistenten in de vorm van 
stagiaires (ingegeven vanuit het volgen van een trainerscursus).  
Alle trainers beschikken uiteraard over de vereiste diploma’s. De technische staf van de selecties is zelf 
verantwoordelijk voor de onderlinge samenwerking en communicatie, alsmede voor de aansluiting met de 
jeugd en jeugdtrainers. Op alle vlakken worden zij waar nodig ondersteund door de betreffende TC’s. De TC 
Selecties Senioren is verantwoordelijk voor de samenstelling en de aansturing van de technische staf, 
alsmede voor het bewaken van dit voetbalbeleid. 

MEDISCH BELEID
R.K.S.V Driel heeft het bedrijven van sport in een veilige omgeving hoog in het vaandel staan. Daar past een 
adequate medische ondersteuning bij. Deze ondersteuning bevat zowel een preventieve benadering (het 
voorkomen van blessures en verwondingen) als een hulpverlenende, helende en herstellende benadering. 
Het medische beleid bestaat op hoofdlijnen uit vier activiteiten en verantwoordelijkheden. Het beheer van 
paramedische materialen, de sportmedische verzorging, de (sport) hulpverlening en voorlichting en 
opleiding. Binnen de sportmedische verzorging vallen fysiotherapie, sportverzorging en hersteltraining. Voor 
de toekomst is het streven om (in eerste instantie op wedstrijddagen) een EHBO voorziening te faciliteren. 
Om dit verder op te tuigen zal een start worden gemaakt met het organiseren van trainingen op het gebied 
van medische verzorging (EHBO, AED). 

BETROKKENHEID BIJ DE VERENIGING
R.K.S.V. Driel vindt het van belang dat er een duidelijke verbinding is tussen de selectieteams en de rest van 
de vereniging. In dat kader is er een aantal afspraken gemaakt: 
• Alle stafleden/spelers van Heren 1, 2 en Futsal 1 vervullen een actieve rol binnen de vereniging wat betreft 

het verrichten van activiteiten of invullen van een functie (bij voorkeur in de jeugdafdeling). 
• Alle selectieteams (Heren 1, 2 en Futsal 1) voeren minimaal één opbrengst genererende activiteit uit op het 

sportpark waarvan de opbrengst (deels) ten goede komt aan de vereniging. 
• De technische staf van de selectieteams vervult een rol in de ontwikkeling van de jeugdtrainers. 

DE JEUGD ALS TOEKOMST
Om als vereniging een structurele 3e klasser te worden met een selectie die voor het overgrote deel uit ‘eigen 
jeugd’ bestaat, is de ontwikkeling en begeleiding van talenten cruciaal. De stap van de jeugd naar de 
senioren is traditioneel groot, zowel op voetbalgebied (weerstand, handelingssnelheid, fysiek, voetbalconditie 
e.d.) als op het mentale vlak.  

Om de doorstroming naar Heren 1 op voetbalgebied te verbeteren, zijn de afspraken (en het naleven 
daarvan) zoals aangegeven in hoofdstuk “SELECTIES” belangrijk. Door een juiste samenstelling van Heren 2 
en door het instellen van 2-4 plaatsen in de selectie van Heren 1 zal de ‘landing’ van spelers die vanuit de 
jeugd naar de senioren doorstromen worden verbeterd. Daarnaast heeft R.K.S.V. Driel de ambitie om deel te 
nemen aan een (eventueel mede zelf te organiseren) beloftencompetitie (voor spelers onder 23 jaar) of het 
structureel inplannen van oefenwedstrijden voor een ‘beloftenteam’ om zodoende talentvolle jeugdspelers 
onder meer weerstand te kunnen laten spelen. 

Voor het mentale vlak zal reeds in de opleiding voldoende aandacht moeten zijn. Daarnaast is het belangrijk 
om talenten voldoende aandacht te geven en op een goede manier in gesprek te zijn over de 
verantwoordelijkheden van de spelers zelf. Op die manier moet een besef en intrinsieke motivatie ontstaan bij 
spelers wat zij zelf kunnen dan wel moeten doen (en laten) om klaar te zijn voor de stap naar het eerste elftal. 
En in staat zijn om zelf (meer) regie te voeren over hun eigen ontwikkelingsproces. Hiertoe is het de 
bedoeling om in de toekomst het HJO een rol te geven als ‘talentcoach’. Hij is dan eveneens belast met de 
communicatie met de technische staf van de selecties en de jeugd inzake hun verantwoordelijkheden bij het 
bieden van kansen in de doorstroom. 

Voor de Jeugdopleiding is het zaak om structureel spelers af te leveren aan de selectieteams. De 
jeugdopleiding is daarmee de ‘kurk waar de vereniging op drijft’ en vervult dus een cruciale rol binnen 
R.K.S.V. Driel. Vanuit dat oogpunt is een separaat Jeugdvoetbalplan geschreven dat voortborduurt op dit 
plan en dat leidend is voor de invulling van de jeugdopleiding en op de langere termijn het bereiken van onze 
ambities mede moet realiseren.
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