
 
 

 
 

BELEID Prestatievoetbal RIGTERSBLEEK ‘DE WEG OMHOOG’ 
Geldend voor seizoen 2021-2022 ;versie september 2021 

 
Visie 

 

“om de weg omhoog in te slaan werkt Rigtersbleek vanuit een Technisch 
beleid, met doelstellingen, speelwijze, een duidelijke taakverdeling en 

een begroting” 
 

 
Doelstellingen 

 
De komende twee seizoenen gaan we zien waar het plafond van het 1e elftal ligt. De 
inschatting is dat het huidige team middenmoot /rechterrijtje 2e klasse niveau heeft. 
Doelstellingen zijn dan ook 2 seizoenen te promoveren naar de 2e klasse, zonder dat de club 
actief spelers aantrekt. Daarna volgt een bijstelling/aanpassing.  
 
 
 
Doelstellingen komend seizoen 2021-2022:  
 

- ZA1 en ZA2 promotie 
- 019-1 linkerrijtje met een periode  
- 015-1/013-1/012-1 spelen energiek voetbal van start tot eind, waar het plezier vanaf 

spat met de wil om doelpunten te maken en te voorkomen. 
- Met name 017-1 en ook 019-1 verbeteren discipline, mentale weerbaarheid en 

spelplezier 
- Spelers direct een extra 3e training aanbieden (naast hun eigen team!) met een hoger 

team (extra training!) als ze daaraan toe zijn (019 richting 1e, 017 richting 019 etc).  
- Per team na de winter spelers doorschuiven die er zijn uitgeleerd en meer weerstand 

aankunnen. 
- Spelers blijven bij Rigtersbleek, ook na dit aankomend seizoen.  

 



 
 

Speelwijze Rigtersbleek Prestatie-elftallen 
 
Rigtersbleek is momenteel met al haar prestatieteams ingedeeld in een klasse onder haar 
niveau (ZA1) of kwalitatief linkerrijtje (ZA2, 019-1, 0-15-1, 013-1, 012-1). Alleen 017-1 heeft 
een inhaalslag te maken en wij zijn dan ook zeer nieuwsgierig naar hun verrichtingen in de 
hoofdklasse. Verwacht wordt dat teams komend seizoen groeien in het dominant en met 
plezier energiek voetballen (nadrukkelijk betekent dat niet dat dit een gehele wedstrijd dient 
te gebeuren, maar zeker wel met momenten!) en te groeien in het spelen van 
combinatievoetbal. De trainer is hiervoor verantwoordelijk.  
 
Dominant voetbal:  
 

- Spelen vanuit balbezit op de helft van de tegenstander  
- Leren spelen met ruimte in de rug 
- Bij balbezit tegenstander druk op de bal zetten ook op helft tegenstander 
- Druk zetten op de bal door doorschuivende spelers en met het gehele team 
- De tegenstander de wil opleggen 
- Discipline in de taakuitvoering 
- Hele wedstrijd in hoge intensiteit kunnen volhouden  

 
Combinatievoetbal: 
 

- Toename bewegen zonder bal 
- aanspeelbaarheid derde man 
- balsnelheid omhoog 

o bij inspelen 
o 3, 2 (of zelfs 1) keer aanraken op trainingen bevorderen 
o Verbeteren kaatsen 

 
Specifieke invulling hoe combinatievoetbal en dominant voetbal te bevorderen is inhoudelijk 
aan de trainer en wordt beoordeeld door de BV.  
 
Daarnaast merkt de trainer van ieder prestatieteam minimaal 2 en maximaal 3 van de 
hieronder vermelde spelonderdelen aan als specifiek aandachtspunt en meldt dit uiterlijk 15 
september van het lopende jaar aan de BV (dit wordt gepresenteerd op de jaarvergadering):  

- Aanvallen 
- Omschakelen naar de aanval 
- Verdedigen 
- Omschakelen naar de verdediging 
- Kaatsen 
- Inspeelpass 
- lange pass vanuit de kleine ruimte  
- Pressing 
- Techniek; opendraaien, balbehandeling kleine ruimte 
- Overig (specifiek te benoemen)  



 
 

AANDACHTSPUNTEN PRESTATIETEAMS 
RIGTERSBLEEK 

 THEMA 1 
 

THEMA 2 THEMA 3 

Tm 012-1 Aanname goede been, 
ook chocoladebeen dus 
(durven!) gebruiken 
 

Aanname goede richting en 
tempo 

Omschakelen na 
balverlies 

013-1  
Vanuit positie leren 
voetballen, nu op het 
grote veld 
 

 
Omschakelen na balverlies 

 
Opbouwen van 
achteruit, voetballende 
oplossing 

015-1  
Opbouwen van achteruit 
via het middenveld 
 

 
Taakduidelijkheid per positie 
bevorderen 

 
Druk leren zetten op 
verschillende 
momenten 
 

017-1  
Baltempo omhoog, 
sneller (durven) inspelen 
en minder dribbelen 
 

 
Team smeden en strijd 
leveren  

 
Bij krijgen balbezit 
momenten leren kiezen 
waar je snel kan 
aanvallen  
 

019-1  
Verdedigend beter 
samenwerken, beter 
georganiseerd 
 

 
Bij aanvallen: meer 
bewegende spelers en 
verbeten combinaties 

 
Via opbouw door 
middenvelders aan 
aanvallen toekomen 

ZA2  
Team smeden, hecht, 
spelplezier, meer praten 
en coachen 
 

 
Omschakelen bij balverlies 

 
Automatismen 
aanbrengen, zoals 
bijsluiten 3e man 

ZA1  
Omschakelen bij 
balverlies, snel bal 
heroveren 
 

 
Pluspass: middenveld 
tegenstander overslaan door 
pass en bijsluiten 
middenvelders 
 

 
Druk zetten bij balbezit 
tegenstander vanuit 
compact staan 

  



 
 

KERNTAKEN FUNCTIONARISSEN 
Trainer 
Manager van zijn team en staf 
Stelt zelf begeleidingsteam samen (bij ZA1 gedelegeerd 
naar assistent) 

- Teammanager / leider / assistent /spelersraad 
Bepaalt de opstelling en wedstrijdselectie 
Ontwikkelt zijn spelers en speelwijze 
Motiveert afgevallen spelers zich door te ontwikkelen 
Bevordert gedrevenheid, wil om te winnen en spelvreugde 
Periodiseert en bevordert fitheid spelers 
Vergroot teamgeest en bevordert teambuilding  
Analyseert aankomende tegenstanders 
Adviseert de BV en onderbouwt per mail 
 
Specifiek ZA1 
Geeft ontwikkeltips aan spelers Za2/O19/017 en 
beïnvloedt en coacht hun trainers 
Stelt iedere woensdag ZA2 en O19-1 op de hoogte van zijn 
selectie voor de donderdagtraining en wedstrijd 
(Put zelf uit reservelijst tav training bij wegvallen spelers) 
Specifiek ZA2 
Betrekken oud 1e elftalspelers bij 2e   
Traint het team O21 van de Beltona competitie 
Verbetert doorstroming jeugd naar senioren  
Benadert spelers uit andere seniorenelftallen die ook 
prestatievoetbal willen spelen 
Legt contact met gestopte spelers 019-1/1e jaars senioren  
 

Bestuursleden Voetbalzaken (BV) 
Bepaalt beleid, doelstellingen en spelopvatting 
Bepaalt grootte selecties/kan spelers toevoegen 
Beoordeelt de prestatietrainers en maakt verslag 
Organiseert overleg met CV/trainers 
Beoordeelt nieuwe trainers en stelt aan 
Ondersteunt trainers met aanstellen staf 
Voert exitgesprekken en motiveert spelers evt voor 
hervatting 
Voert onderhandelingen en stemt af met bestuur 
 
Presenteert (bijstellingen op) speelwijze/ 
doelstellingen in bestuursvergadering, met 
aanwezigheid van de CV leden.  
 
Treedt in gesprek met spelers  

Teammanager prestatieteams 
Ontvangt de scheidsrechter en tegenstander 
Organiseert materialen en delegeert 
Vult de wedstrijdformulieren in  
Neemt de trainers werk uit handen rondom wedstrijden 
Bevordert teamdiscipline en bewaakt gemaakte afspraken 
Bevordert de sfeer en het plezier van alle spelers 
Signaleert en bemiddelt bij incidenten 
Ondersteunt bij regelen wedstrijden en uitstapjes 
 
 
 

Coördinatoren Voetbalzaken (CV) 
Senioren ZA/ZO, Junioren/Onderbouw+/ Keepers 
Draagt beleid actief uit en spoort uitvoering aan 
Adviseert de BV, mailt verbetervoorstellen 
Ondersteunt trainers met aanstellen staf  
Helpt trainers bij betrekken spelers en staf bij elftal 
Onderhoudt contact met teams en begeleiding 
 
Onderbouw+ (tm 015 J. du Gardijn) 
Beoordeelt prestatietrainers, mailt verslag aan BV 
Bevordert ontwikkeling en doorstroming  
Deelt visie en verbetervoorstellen, ook om 
uitstroom terug te dringen 

Hoofdbestuur Rigtersbleek 
Steunt het beleid en draagt het actief uit binnen de vereniging om bekendheid /draagvlak te vergroten 
Helpt actief met het werven van vrijwilligers voor de teams  
Stuurt 1 vertegenwoordiger om aan te sluiten bij functioneringsgesprekken  
Toetst aan het einde van ieder voetbalseizoen de uitvoering van beleid en adviseert bijsturing van het beleid 

 



 
 

PLANNING aankomend seizoen 
 
PLANNING Bestuurszaken vanaf augustus 
 

- gesprekken met de trainers/ ondertekenen gewijzigde contracten 
- huidige TC op de hoogte brengen van nieuwe beleid en vervolgstappen 
- Installeren nieuwe TC  
- Alle voortgangs / functioneringsgesprekken voor oktober/ november alvast plannen 

in de agenda met de desbetreffende trainers  
- Voorbereiding ALV  
- ALV oktober 

  
PLANNING samenwerking PRESTATIETEAMS ZA1/ZA2/JO19-1 
 
AUGUSTUS (4 weken VOORBEREIDING) 
 

- ZA1 18+2 1e selectie, traint alleen op hoofdveld om 20 uur  
- ZA2 traint om 18.30 met 12 tegelijk met 019-1 samen op het hoofdveld en doet 

samen de eindpartij. Trainers hebben overleg over wijze van creëren juiste 
weerstand. Veld is in voorbereiding maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar om 
18.30 

- Bij wedstrijddagen ZA1 trainen 0-6 spelers eerste selectie mee met ZA2. 
- Iedere speler van ZA1 die de laatste wedstrijd geen minuten heeft gemaakt bij zijn 

team, speelt de daaropvolgende wedstrijd basis ZA2.   
 
SEPTEMBER (START BEKER) 
 

- Dinsdag traint 019-1 samen met Za2 om 18.30. Za1 traint met 18+2 om 20.00 uur 
- Donderdag traint 019-1 om 18.30. Za1 /Za2 traint met alle (24-34) spelers op 

hoofdveld tegelijkertijd om 20 uur. Za1 traint met de selectie van de aankomende 
wedstrijd.  

- De trainer van ZA1 meldt uiterlijk woensdagavond aan spelers en trainers met welke 
groep hij donderdag traint, cq zaterdag meeneemt naar de wedstrijd. Indien er 
daarna nog spelers afhaken voorafgaande aan de donderdagtraining, lost hij dat 
eerst intern op (met reservelijst bijvoorbeeld).  

- Uitgangspunt 1e elftal op zaterdag 2 fitte wissels en 1 gespeelde wissel en een 
reservekeeper 

- Keepers trainen dinsdag 19.30-20.30 en sluiten dan aan 
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DINSDAG

G-VOETBAL

ZA 1

JO12-2

JO12-1JO11-1 JO11-2

JO10-1

WOENSDAG

DONDERDAG

TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2021-2022

PLATTEGROND

JO19-2

JO8 t/m JO11

JO7 t/m JO11

MO17-2

Rigtersbleek 

Academy

JO15-2

ZA 3 ZA 4

JO17-3JO19-2

JO13-1 JO13-2

JO15-2

MAANDAG

Middenbouw

Onderbouw

Mini's 

Hans Vossensteyn

Sara Nijenhuis

Rob HeeringKeepers Check de site voor contactinformatie 

Mauro Kampman

CONTACTPERSONEN

VR1

G-voetbal

Meidenvoetbal

Nicole te Fochte

Sonja Lassche

Achmed Sbaa

Gerrit Polman

Monique Elzinga

Senioren 

Bovenbouw

Peter Schreinders

ZA 1 ZA 2ZA 3

JO12-3

JO17-4

JO11-1 JO11-2 

JO12-1 JO12-2

JO13-1 JO13-2

JO19-1
JO17-1

JO12-3

VRIJDAG

VR25+ Wedstrijden

Rigtersbleek Academy

MO17-1 MO17-2 JO17-3

VR1

ZA 4 

JO15-3 JO15-4

JO15-3 JO15-4
Keeperstraining

JO17-4
JO19-1 ZA2

MO17-1

VR 25+
Senioren VR 1

G-

VOETBAL JO15-1

JO15-1 JO17-1

JO10-1



 
 

Beleidsplan lange termijn 2020-2025 

 
 



 
 

Met Rigtersbleek; de weg omhoog 
Met hulp van de Stichting Rigtersbleek ACADEMY 

MISSIE 
Potentieel van voetballers en trainers maximaal benutten in de regio Enschede. 
Voetballers ontwikkelen bij Rigtersbleek creativiteit en hun volledig potentieel en 
talent.   

 

VISIE 
Alle spelers en trainers uit de regio Enschede bieden wij hier de kans zich te ontwikkelen. 
Zij hebben een enorme drive dat te willen bereiken en zijn en blijven liefhebbers van het 
spelletje. Zijn bereid daar alles voor over te hebben, daar enorm veel voor opzij te zetten.  
Gebruiken deze ontwikkeling niet alleen voor het voetbal maar ook in hun (toekomstig) 
maatschappelijk leven. Hiervoor zoeken wij de samenwerking met alle clubs en 
voetbalscholen. Wij faciliteren daarin met accommodatie, docenten, kunnen trainen op 
ieder moment van de dag. 

 

Doelstellingen:  
- Rigtersbleek weer een voetbalbolwerk maken waar iedereen die daar de drive en 

ambitie voor heeft zich maximaal kan ontwikkelen.  
- Rigtersbleek een toekomstige divisieclub (JO15, JO17, JO19, zaterdag mannen 1, 

zondag vrouwen 1). 
- Erkenning KNVB Academy met twee sterren (**) per 2023 

Aanpak en tijdspad 
2019-2020: De voorbereiding. Hier leggen we de basis.  
2020-2021; De organisatie staat als een huis. Iedereen weet waar die aan toe is en wat er  

         van hem of haar wordt verwacht.  
2021-2022: contouren worden zichtbaar. Trainers en spelers ontwikkelen zich steeds beter. 
2022-2023: aanzuigende werking wordt zichtbaar. Rigtersbleek is toonaangevend. Scorend   
                      vermogen teams sterk verbeterd.  Promoties van teams worden zichtbaar. 
2023-2024: Rigtersbleek speelt (weer) op hoogste niveau in Enschede. 
2024-2025: Rigtersbleek biedt trainersopleiding aan. Rigtersbleek start met een 
talentopleiding voor spelers en biedt daarin een traject aan. 
2025: Rigtersbleek herijkt de doelstellingen en bepaalt opnieuw de top die zij wil nastreven.  
 
Uitgangspunten:   
De jeugd heeft de toekomst. Alleen met jeugddoorstroming heb je als Voetbalclub een 
toekomst. Iedereen kan zo vaak en zoveel trainen bij Rigtersbleek als je wil. Hiervoor zullen 
overdag trainers beschikbaar zijn. De prestatie elftallen trainen 3 keer per week. Met de 
trainers worden afspraken gemaakt over dit extra trainingsmoment. Rigtersbleek 
organiseert hiervoor de extra ondersteuning. Van spelers is bekend welke ambities ze 
hebben en hoe gedreven ze zijn in zichzelf te investeren en hoeveel tijd ze aan hun sport 
willen besteden. Specialisten worden ingeschakeld om de trainers te ondersteunen 
(conditie/uitloop/performancetraining, linietraining, video analyse, etc). trainers leren te 
evalueren met spelers en maken hiervan (korte) verslagen. De afspraken daaruit worden 
geeffectueerd. 


