
Toelichting bij teamindeling dames Inter Rijswijk 2017-2018 

De indeling van de damesteams Inter Rijswijk voor het komend seizoen, verdiend wat meer 

toelichting. Het lukt al een aantal jaren niet goed om de ontwikkeling bij de dames de goede richting 

op te krijgen. Veel speelsters hebben ons verlaten en er is ook een hoge doorstroom van trainers. 

Daarom hebben we voor komend seizoen een aantal wijzigingen doorgevoerd. We hebben de 

trainers meer zelf laten bepalen hoe ze de teams willen formeren en hoe ze samenwerken om 

speelsters in meer teams te laten trainen en spelen. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat teams er op sommige plaatsen anders uitzien dan sommigen hadden 

verwacht. Speelsters die al jaren op een bepaald niveau spelen, kunnen volgend jaar lager spelen. 

Teams worden ook niet altijd intact gehouden, als de trainers daar goede redenen voor hadden. 

Bestuur en TC hebben wel een toetsende rol gehad en kritische vragen gesteld. Soms heeft dat geleid 

tot een aanpassing, maar lang niet altijd. 

Een tweede gevolg is dat veel teams wat kleiner zijn dan in het verleden. Hiermee willen we meer 

meetrain en meespeel mogelijkheden creëren, net zoals dat bij de heren gebeurt. 

Specifiek voor D5 geldt dat we nog met het team en de trainer moeten bespreken of we dit team in 

de tweede klasse of in de derde klasse laten spelen. Doordat we een extra plaats in de tweede klasse 

hebben gekregen, is er dus een keuze. 

Hieronder nog wat meer informatie die ik eerder met speelsters en ouders van D1/2/3 en MA1 heb 

gedeeld. 

Groet, 

 

Rogier Brand 

Vicevoorzitter Inter Rijswijk 

 

Beste speelster en ouders van speelsters van Inter Rijswijk dames/meiden, 
 
Vorige week zaterdag heb ik gesproken met een aantal ouders van speelsters van D2. Dit gesprek was spontaan tot 
stand gekomen omdat een aantal ouders duidelijkheid wilde over wat de plannen zijn voor wat we 'de dames-lijn van 
Inter Rijswijk' noemen. Omdat niet alle ouders op de hoogte waren van dit gesprek en het ook andere teams raakt 
dan D2, stuur ik deze informatie breed uit.  
 
Aanleiding 

• Veel speelsters hebben ons de afgelopen jaren verlaten 
• Ook veel nieuwe speelsters mogen verwelkomen, maar per saldo minder ervaring 
• Hoge doorstroom van trainers 
• Slechte resultaten D1/D2; goede resultaten MA1 
• Speelsters en ouders vragen zich af of Inter Rijswijk bij de dames wel goede kant op gaat 
• Waarom lukt het bij de heren wel en bij de dames niet? 

 
Lange termijn doelstelling 
Inter Rijswijk wil voor de dames en meiden in de regio tussen Leiden, Alphen, Zoetermeer en Rotterdam-Noord de club 
zijn waar eigen jeugd tot in dames 1 doorstroomt en waar talenten en gearriveerde speelsters als eerste naartoe 
bellen om te kijken of ze er volgend seizoen kunnen spelen. Bij de heren heeft Inter Rijswijk dit grotendeels bereikt en 
dan stijgt het niveau als gevolg, niet omdat het van te voren de doelstelling was. 
 
  



Middellange termijn doelstelling (2 jaar) 
Huidig  D1 en D2 na een degradatie afgelopen seizoen te laten promoveren naar resp. eerst divisie en promotie 
klasse.  
 
Hoe gaan we deze doelstellingen realiseren? 
We denken deze doelstellingen te kunnen realiseren op vergelijkbare wijze als bij de heren, namelijk door in te zetten 
op de jeugd en deze veel speel- en trainingsmomenten aan te bieden in verschillende teams. Daarnaast zal er een 
betere mix van jeugd en ervaring moeten worden gemaakt in de diverse teams en zullen ervaren speelsters 
aangetrokken en behouden moeten worden.  
Er wordt bewust gesteld 'vergelijkbaar', omdat we bij de dames geen trainer hebben die een groot deel van de dames 
en meiden teams training geeft en we dit op dit moment niet op die manier kunnen invullen. Daarom zijn we in 
gesprek met een persoon die de rol van coordinator dameslijn moet gaan invullen. Deze persoon gaat deels training 
geven, maar is vooral veel aanwezig bij andere trainingen om de voortgang van speelsters te kunnen volgen. 
Daarnaast moet de coordinator ervoor zorgen dat alle trainers zich houden aan de afspraken ten aanzien van 
meetrainen en meespelen. 

 


