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“DE ROOD-WITTE DRAAD” van RKSV Driel 

Het technisch senioren plan van de RKSV Driel 
 
 
 
0. Inleiding. 
 
Zoals bij elke vereniging is het reilen en zeilen binnen de 
R.K.S.V. Driel onder meer afhankelijk van de inzet van leden en 
vrijwilligers. De laatste jaren is met enige regelmaat gebleken 
dat gemaakte afspraken niet altijd even duidelijk zijn en dus 
ook niet altijd kunnen worden nageleefd.  
Een duidelijk technisch beleidsplan, gericht op de toekomst, is 
hierbij van grote waarde. Een dergelijk plan heeft alleen succes 
als het gedragen wordt door alle betrokkenen bij de vereniging. 
Bestuur, trainers, (bege)leiders, leden en vrijwilligers moeten 
zich conformeren aan het beleidsplan en zodanig uitvoeren. 
Dit technisch beleidsplan dient dan ook als leidraad voor de 
komende jaren. Minimaal eenmaal per seizoen zal het beleidsplan 
worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld en/of 
aangepast.  
Het beleidsplan geeft duidelijkheid op welke manier het bestuur 
naar de toekomst kijkt. Er wordt aangegeven op welke manier 
bepaalde doelen bereikt kunnen worden. Dit zal dan vertaald 
moeten worden in een plan van aanpak, rekening houdend met 
doelstellingen op korte en middellange termijn. 
 
Een beleidsplan wil niet zeggen: vanaf nu gaan we alles anders 
doen. Het is belangrijk dat wij de zaken die al goed lopen vast 
houden en andere dingen, die juist wel extra aandacht nodig 
hebben, gezamenlijk verbeteren. 
 
Om het technisch plan als leidraad te blijven gebruiken is 
wellicht de moeilijkste opgave van dit plan. Daarom een korte 
aanzet om dit voor elkaar te krijgen.  
Na invoering van dit plan is het noodzaak te controleren of de 
plannen in de praktijk ook werken.  
Controle en bijstelling van dit plan dient te geschieden onder 
verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur, waarbij de 
voorzitter van de senioren commissie de dagelijkse 
verantwoordelijkheid heeft.  
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1.   Algemeen beleid. 
 
 
1.1. Missie. 
 
De voetbalvereniging RKSV Driel stelt zich ten doel haar leden 
de gelegenheid te bieden de voetbalsport te beoefenen zowel in 
prestatieve als recreatieve zin. 
Daarnaast besteedt ze aandacht aan normatieve aspecten binnen de 
voetbalsport en draagt zorg voor sociale waarden binnen de 
vereniging. 
 
 
1.2. Doelstelling en aandachtspunten. 
 
RKSV Driel wil een vereniging met een dorpsgericht karakter 
blijven. RKSV Driel staat voor goede normen en waarden binnen en 
buiten het veld.  
 
We hebben gekozen voor de basis en status van een 
amateurvereniging. Dat betekent dat RKSV Driel spelers niet 
individueel betaalt voor hun prestaties, noch interne, noch 
externe gelden, zullen worden aangewend voor werving c.q. 
honorering van spelers.  
Omdat we veelal zijn aangewezen op spelers uit eigen dorp en 
omgeving zal er veel aandacht worden besteed aan de opleiding 
van jeugdspelers en het behoud van deze spelers voor de 
vereniging.  
 
RKSV Driel wil de prestatie gerichte elftallen op  
een zo hoog mogelijk niveau laten voetballen. Dit bereik je niet 
zomaar en uiteraard moeten daar ook de middelen voor zijn, zoals 
goede spelers, een bekwame trainer, een goede organisatie en 
financiële middelen.  
 
De vereniging vervult ook een maatschappelijke functie. 
Het eerste en tweede team zijn de prestatie gerichte elftallen 
waarbij het eerste team het hoogst mogelijke nastreeft en het 
tweede team de aansluiting met het eerste team zal moeten 
behouden. Hierdoor moet het 2e team als een kweekvijver voor het 
1e team fungeren.  
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De overige teams zijn meer gericht op plezier dan prestatie en 
moeten zo samengesteld en ingedeeld worden. 
Indien de vereniging een groei doormaakt en de situatie doet 
zich voor, zal de seniorencommissie kiezen om ook een derde 
elftal toe te voegen als selectie elftal. Zo’n team kan dan 
functioneren om het tweede elftal beter te ondersteunen en kan 
een goede aanvulling betekenen voor de gehele selectie.  
Omdat RKSV Driel op dit moment maar een dames elftal (team) 
heeft en er dus niet geselecteerd kan worden zijn wij van mening 
dat wij dit als recreatief elftal (team) omschrijven.  
Wel prestatiegericht maar recreatief.  
 
  
 
2. Organisatie  
 
  
2.1 Samenstelling Senioren commissie.  
  
De commissie bestaat uit tenminste 5 leden.  
De volgende functies kunnen in deze commissie worden verdeeld: 
 
. Voorzitter 
. Secretaris 
. Penningmeester 
. Wedstrijd secretaris 
. Technisch coodinator 
. Contactpersonen elftallen 
. Andere algemene of bijzondere taken 
 
 
2.2 Taken Senioren commissie.  
 
. De voetbaltechnische zaken bij de voetbalvereniging RKSV Driel  
  op een hoger niveau te brengen en vervolgens deze te behouden.  
. Voetbalplezier waarborgen voor alle leden van RKSV Driel,  
  ongeacht het niveau waarop men acteert.  
. Het ondersteunen van trainers en leiders.  
. Stimuleert (bij)scholing/cursussen.  
. Het observeren en analyseren van trainingen en begeleiding.  
. Regulier overleg met hoofdbestuur en jeugdcommissie.  
. Overleg met de trainers en verzorgers betreffende het wel of 

niet verlengen van het contract (november/december ieder 
jaar).  

. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de      
  trainers en leiders. 
. In overleg met de staf (zie verderop) worden in mei, voor het  
  seizoen daarna, de volgende zaken vastgesteld: teamindeling,  
  trainingsuren, oefenwedstrijden, leiders etc.  
. Jaarlijks zoveel mogelijk jeugdspelers door laten stromen naar  
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  de 1e of 2e selectie.  
. Behoud van jeugdspelers bij de overgang vanuit de jeugd naar  
  de senioren.  
. Er is 2x per jaar een technisch-overleg met de    
  selectietrainers en trainer van de A1. Het doel is afstemming  
  en overleg vooruitkijkend op de competitie. Dit vindt plaats  
  in de maanden september en januari.  
  Aan het begin van het seizoen worden alle trainers/leiders   
  geïnstrueerd over het beheer van het materiaal, de ballen,  
  verlichting, schoonhouden kleedkamers enz.  
  Het verslag van het trainersoverleg wordt ook aan de leiders  
  uitgereikt.  
  Daarnaast vinden ook 1x per seizoen individuele evaluatie  
  (voortgangsgesprekken) met de selectie trainers plaats. Deze  
  gesprekken vinden rond december plaats door voorzitter van de    
  Senioren commissie en lid/leden Algemeen Bestuur.  
. Bij de samenstelling van de seniorenselectie elftallen 
  (1e en 2e) is er een adviserende stem. 
  Voor de indeling van de spelers voor de recreatieve senioren  
  elftallen is de senioren commissie eindverantwoordelijk, zo   
  ook voor de indeling van de klasse waarin zij spelen. 
 
 
 
3.Begeleiding elftallen  
  
3.1. Selectieteams 
  
De selectieteams beschikken over de volgende functionarissen: 
. Trainer 1e elftal 
. Trainer 2e elftal 
. Keeperstrainer 
. Verzorger 
. Leiders (2 per elftal) 
. Grensrechter (1 per elftal) 
 
 
3.2. Trainers 1e en 2e elftal  
 
De trainers stellen zich tot doel: 
. het halen van het maximale rendement uit de spelers  
  individueel en het team als collectief, teneinde de 
  in dit beleidsplan beschreven doelstellingen te realiseren; 
. stimuleert zoveel mogelijk dat spelers zich zelf ontwikkelen 
  waardoor de zelfstandigheid van spelers wordt bevorderd  
  (meer coachen, minder sturen); 
. dat binnen de prestatiedoelstellingen het plezier in het spel 
  zo optimaal mogelijk is;  
. het uitdragen van de normen en waarden van de vereniging 
  binnen zijn team;   
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De trainers voldoen aan de volgende eisen: 
- beschikken over de vereiste kwaliteiten, kennis en kunde om 

het elftal te trainen en te coachen; 
- hebben voldoende draagvlak binnen het team en de vereniging 

om hun taken naar behoren uit te voeren; 
- passen binnen de cultuur van de club en vooral het elftal; 
- hebben actieve belangstelling voor andere selectie-elftallen, 

inclusief de jeugd; 
- beschikken over goede communicatieve eigenschappen; 
- hebben een eerlijke en open houding (verschaffen van 

duidelijkheid en open staan voor kritiek); 
- hebben van betrokkenheid bij, voor de vereniging belangrijke 

activiteiten; 
 
  
De trainers overleggen wekelijks met elkaar over lopende 
ontwikkelingen binnen hun teams en periodiek met de technisch 
coördinator en de trainer van het hoogste junioren selectieteam. 
 
 
  
3.3. Keeperstrainer 
 
Taken en eisen: 
- De keeperstrainer verzorgt 1x per week de training van de 

keepers van de selectieteams. Eventueel kan dit worden 
aangevuld met een of enkele jeugdkeepers, dit in overleg met 
de jeugdafdeling en indien de betreffende keepers volwaardig 
bij de selectietraining kunnen meedraaien. 

- De keeperstrainer bepaalt zelf de inhoud van zijn training, 
tenzij de selectietrainers aangeven dat gelet op 
geconstateerde tekortkomingen op specifieke elementen 
getraind zou moeten worden. 

- De keeperstrainer en selectietrainers overleggen periodiek 
over de ontwikkeling van de keepers. 

 
 
 
3.4. De verzorger(s) 
  
De verzorger heeft de volgende taken: 
- werkzaam voor in eerste instantie 1e en 2e elftal, in 2e 

instantie voor de A1. Voor de overige teams beschikbaar voor 
zover de belangen van 1e en 2e elftal dit toestaan; 

- is op wedstrijddagen beschikbaar als verzorger van het 1e 
elftal; 
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- de aanwezigheid:  
* op trainingsdagen minimaal een ½ uur voor aanvang van de 
training tot circa een ½ uur na de training (afhankelijk van 
het aantal te behandelen blessures);  
* op wedstrijddagen: ½ uur voor tijdstip van verzamelen tot 
na de wedstrijd de blessuregevallen zijn afgehandeld; 

- doet indien nodig hersteltraining met geblesseerde spelers en 
verzorgt op verzoek specifiek gerichte conditie- en/of 
krachttraining; 

- overlegt met fysiotherapeut over eventuele aanvullende 
behandelingen van spelers; 

 
De verzorger voldoet aan de volgende eisen: 
- beschikt over voldoende aantoonbare kennis en ervaring; 
- heeft betrokkenheid bij de voetbalsport; 
- past binnen de cultuur van de club en de selectieteams; 
 
 
 
3.5. Leiders en assistent-scheidsrechters 
 
De taken en eisen van leiders en assistent-scheidsrechters zijn 
beschreven in een afzonderlijk document (handboek 
seniorenafdeling). 
 
 
3.6. Recreatieve elftallen 
 
Gelet op de doelstellingen voor deze teams en de verschillende 
behoeften binnen teams, worden hiervoor geen afzonderlijke 
trainers aangesteld. Dit wordt overgelaten en de betreffende 
teams. In overleg tussen de senioren commissie en de teams wordt 
de begeleiding vastgesteld. 
 
Voor de verzorging kan, zo mogelijk (zie hiervoor) gebruik 
worden gemaakt van de verzorgers van de selectieteams. 
 
 
 
4. Elftallen(selectie en indeling)  
 
 
4.1 Het eerste elftal 
 
Van de senioren wordt het eerste en het tweede elftal aangemerkt 
als prestatiegericht.  
Het eerste is het vlaggenschip van de vereniging. Hierbij wordt 
een zo hoog mogelijk prestatieniveau nagestreefd(stabiele derde 
klasse). Dus optimaal presteren, waarbij een kampioenschap moet 
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worden nagestreefd. De uitstraling van dit team is van belang 
voor de hele vereniging. Deze uitstraling is zowel intern als 
extern belangrijk. 
  
Intern:  
In de vorm van de eigen spelers uitzicht bieden om binnen de 
eigen club op een behoorlijk niveau te kunnen presteren en 
toename van de bereidheid van alle leden en vrijwilligers om 
meer voor de eigen club te willen betekenen.  
 
Extern:  
In de vorm van aantrekkingskracht voor nieuwe leden en eventueel 
talentvolle (jeugd)spelers afkomstig van andere clubs. 
 
  
 
4.2. Het tweede elftal:  
 
De ontwikkeling van de individuele speler heeft hier een hoge 
prioriteit. Het 2e elftal is een (doorstroom-elftal) dat in het 
teken zal staan van de opleiding van jonge voetballers, welke 
geschikt worden geacht op termijn voor het 1e elftal in 
aanmerking te komen. In het 2e elftal dienen dan ook een aantal 
oudere spelers te zijn opgenomen die bereid en geschikt zijn hun 
ervaring over te dragen op deze jonge spelers.  
De jonge spelers van het tweede elftal beschikken echter wel 
over het potentieel om bij een positieve ontwikkeling alsnog op 
termijn in aanmerking te komen voor de eerste selectie. 
Prestatieniveau minimaal reserve derde klasse. 
  
In overleg, tussen de eerste trainer - tweede trainer, wordt 
bekeken op welke posities de talentvolle spelers zich het beste 
kunnen ontwikkelen.  
 
 
 
4.3 Recreatieve elftallen  
  
Elftallen die niet prestatiegericht zijn.  
Hier wordt alleen mee bedoeld dat er geen eisen gesteld worden 
op welk niveau gespeeld dient te worden.  
Het doel van de recreatieve elftallen is het beoefenen van de 
voetbalsport als recreatie.  
Het hiervoor beschreven doel wordt getracht als volgt te 
bereiken:  
 
. het beschikbaar stellen van trainingsfaciliteiten.  
. het creëren van een sfeer van ontspanning en recreatie waarin  
  de spelers van de betreffende elftallen zich thuis voelen.  
. Het beschikbaar stellen van kader voor begeleiding. 
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4.4. Het selecteren van spelers  
 
  
4.4.1. Selectie spelers  
  
Uiterlijk 15 juni bepalen de selectie trainers en de senioren 
commissie de samenstelling van de selectie.  
De indeling van de prestatiegerichte elftallen wordt bepaald 
door de trainers. De indeling van de overige elftallen wordt 
bepaald door de trainers/leiders en senioren commissie. 
 
Voorbereiding nieuwe seizoen: De selectie start met maximaal 
40 selectiewaardige spelers, de selectie trainers bepalen 
uiterlijk 2 weken voor de seizoen start van de recreatieve 
elftallen, de “definitieve” selectie. Scheiding tussen eerste en 
tweede elftal plus minus 2 weken na de start van de 
voorbereiding. 
Juist ook voor lagere teams moet er voor hun aanvang van het 
seizoen (vriendschappelijke wedstrijden) duidelijkheid zijn. 
  
De grootte van de eerste en tweede selectie wordt in overleg met 
de trainers van de selectie jaarlijks door de senioren commissie 
vastgesteld. 
Richtlijn hierin is: 
Het eerste elftal omvangt minimaal 16 en maximaal 18 spelers 
Het tweede elftal omvangt minimaal 14 en maximaal 16 spelers  
 
 
 

 
4.4.2. Recreatieve spelers  
 
Ook aan de recreatieve spelers moet tijdig serieus aandacht 
worden besteed. Deze spelers moeten niet het gevoel krijgen er 
maar “bij te hangen”. Alle aandacht dient erop gericht te zijn 
om te voorkomen dat deze spelers voor de voetbalsport verloren 
gaan.  
 
Aandachtspunten hierbij zijn:  
 
. Bij het indelen van deze spelers in de senioren teams (zoveel)  
  mogelijk rekening houden met de wensen van deze groep en de  
  mogelijkheden binnen de senioren teams.  
. De senioren commissie maakt voor 15 juni een voorlopige  
  Indeling. Op 1 augustus wordt de definitieve samenstelling van  
  deze elftallen bekend gemaakt. 
 
 



Technisch senioren beleidsplan R.K.S.V Driel. 
Augustus 2011. 
10. 
 

 
4.4.3. Indelen van spelers tijdens een seizoen (met het oog op 
eventuele – directe - wijzigingen)  
 
  
Ook tijdens een seizoen kunnen er zich zaken voordoen die kunnen 
leiden tot het doorschuiven van bepaalde spelers. Hierbij doelen 
we vooral op ontwikkelingen van spelers in de selectie-
elftallen, omdat daar de prestaties het meeste tellen. 
Natuurlijk kan er ook in de niet-selectie-elftallen geschoven 
worden met spelers, wanneer de situatie daarom vraagt.  
 
Als tijdens het seizoen spelers van het 1ste selectie-elftal 
langdurig geblesseerd raken of ziek worden, is het de bedoeling 
dat een speler uit het 2de selectie-elftal deze plek opvult.  
Dit ter beoordeling van de selectie trainers.  
 
Voor de overige elftallen geldt eveneens, dat wanneer zij een 
tekort aan spelers hebben door blessures, ziekte etc, dit 
onderling door de leiders, opgelost dient te worden. Het kan dus 
zo zijn dat een speler uit een lager team in voorkomend geval 
ook in een selectie elftal dient te spelen.  
 
Eventuele problemen die zich alsnog voordoen, dienen gemeld te 
worden bij de senioren commissie. 
 
 
 
5. Westrijden en trainingen  
 
 
5.1. Trainingstijden  
 
Het is van belang dat de trainingstijden vooraf duidelijk 
gecommuniceerd worden. Deze tijden zullen vroegtijdig op de site 
van RKSV Driel kenbaar gemaakt worden.  
De trainingstijden zullen door de senioren commissie ieder jaar 
opnieuw tijdig worden vastgesteld. 
 
 
Wedstrijdtijden van de teams worden in mei aan het eind van het 
seizoen in overleg met de leiders bepaald.  
 
 
5.2. Afgelastingen  
 
De velden worden bij slechte weersomstandigheden op 
wedstrijddagen gekeurd door de consul die is belast met het 
beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden. De consul is 
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bevoegd geheel zelfstandig te beslissen over de bespeelbaarheid 
van de velden.  
Bij afgelastingen zal het wedstrijdsecretariaat zo snel mogelijk 
de leiders van bezoekende en eigen teams, de scheidsrechter en 
het clubhuis inlichten. 
N.B. De consul kan ook een gehele trainingsdag afgelasten. 
  
 
 
5.3. De opstelling  
 
Normaal gesproken zullen op donderdagavond de opstellingen 
worden gemaakt, de samenstellingen van de selectie-elftallen 
worden gemaakt in de hierna genoemde volgorde: 
  
1e elftal: Neemt 15 spelers, waaronder 2 keepers, 2e keeper 
   Kan “vuile” wissel zijn, dit te bepalen door  
           De trainer van 1. 
   Door omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. 
   
2e elftal: Neemt 14 spelers, hiervoor geldt dat dit elftal  
   indien nodig wordt aangevuld met spelers uit  
   recreatie-elftallen. Dit te bepalen door de trainer 
           van 2. (Aanwezig een lijst van beschikbare spelers,  
   dit op roulatie en rekening houdend met de belangen  
   van betreffende elftallen). 
 
Recreatie-elftallen:  
Nemen minimaal 13 spelers mee, hiervoor geldt b.v. dat het 3e 
elftal indien nodig wordt aangevuld met spelers uit het 4e 
elftal. Dit gebeurt in goed overleg met leider en  
desbetreffende spelers.  
 
Als een bepaald elftal wekelijks spelers tekort komt wordt dit 
gemeld bij de Senioren commissie. Z.s.m. wordt een overleg 
gepland om de problemen op te lossen, mochten die zich alsnog 
voordoen dient dit opnieuw gemeld te worden bij de senioren 
commissie.  
 
6. Overgang jeugdspelers naar de senioren  
 
 
6.1. Algemeen  
 
De algemene lijn binnen onze vereniging is: 
- Jeugdspelers gaan over naar de senioren, zodra dit op grond 

van hun leeftijd verplicht is.  
- In het belang van (vooral) de speler en de vereniging kan 

hiervan worden afgeweken.  
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- In het belang van een goede aansluiting met de senioren is 
het gewenst dat mogelijk toekomstige selectiespelers al 
eerder kennis maken met het voetbal bij de senioren.  

 
Meerdere situaties in de relatie tussen jeugdspelers en de 
enioren zijn dus van toepassing. s
 
 
6.2. Reguliere overgang selectiespeler   
 
Elk seizoen vindt in december overleg plaats tussen 
selectietrainers, trainer A-jeugd, jeugdcoördinator en technisch 
coördinator om te bepalen welke A-spelers aan het eind van dat 
seizoen over gaan naar de senioren en wie hiervan als mogelijke 
selectiespeler kan worden aangemerkt. 
 
Deze spelers gaan na de winterstop meetrainen bij de 
selectieteams waarbij in genoemd overleg wordt bepaald welke 
speler bij welk team gaat meetrainen. Bij de keuze hiervan wordt 
rekening gehouden met: 
- Technische/tactische kwaliteiten van een speler; 
- Fysieke kwaliteiten van de speler; 
- Gemotiveerdheid van de speler; 
- Zijn houding en gedrag binnen het A-team, waarin hij speelt. 
Naarmate het seizoen vordert kunnen deze spelers worden 
betrokken bij wedstrijden van een van de selectieteams, dit na 
overleg tussen de betreffende selectietrainer en jeugdtrainer. 
 
 
6.3. Vervroegd over gaan van jeugdspelers   
 
Het vervroegd over gaan van jeugdspelers is alleen mogelijk 
indien het gaat om exceptionele talenten. De overgang mag niet 
ten koste gaan van die speler(s), zal zeker niet tegen de zin 
van die speler plaatsvinden en heeft alleen betrekking op 
overgang naar het 1e elftal.  
 
Bij de beoordeling zal er in ieder geval op worden gelet dat: 
- De speler het niveau technisch, tactisch en fysiek aankan; 
- Zijn houding en gedrag binnen het jeugdteam positief is; 
- Hij is uitgeleerd binnen zijn huidige team (een te groot 

niveauverschil). 
 
Mocht na verloop blijken dat de vervroegde overgang om welke 
reden dan ook, niet goed uitpakt, zal in overleg met betrokken 
speler worden besproken over hij weer moet worden terug 
geplaatst in het jeugdteam. 
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6.4. Overgang recreatieve speler 
 
Ook aan deze groep spelers moet tijdig serieus aandacht worden 
besteed bij de overgang naar de senioren. Deze spelers moeten 
niet het gevoel krijgen er maar “bij te hangen”. Alle aandacht 
dient erop gericht te zijn om te voorkomen dat deze spelers voor 
de voetbalsport verloren gaan.  
 
Aandachtspunten hierbij zijn: 
. Spelers de mogelijkheid bieden na de winterstop mee te trainen  
  Met een seniorenteam.  
. Aan het eind van het seizoen met deze spelers om de tafel om 
  aan te geven hoe het bij de senioren werkt en wat hun wensen 
  zijn ten aanzien van de teamindeling. 
. In de eerste periode bij de senioren periodiek overleg met  
  deze spelers over hun bevindingen tot dan toe. 
 
 
 
7. Slotwoord.  
 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen met en door leden vanuit de 
seniorenafdeling. Op deze manier hopen wij dat wij zo veel 
mogelijk de belangen van alle elftallen hierin hebben kunnen 
meenemen. Wij hopen dat de Rood-Witte draad een duidelijk beeld 
schept waar de RKSV Driel mee bezig is en naar toe wil werken. 
 
Het bestuur van de RKSV Driel blijft te allen tijde 
eindverantwoordelijk en heeft de bevoegdheid beleidsafspraken te 
herzien. 
 
 
Namens de commissie: 
Berny Knuiman voorzitter seniorencommissie 
Augustus 2011 
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