Eerste stapt per volgend seizoen ( 2022/ 2023 ) over naar zaterdag
Achilles ’12 heeft zich aangemeld voor de zogenaamde horizontale overstap. Dat betekent dat het 1e
elftal met ingang van volgend seizoen op zaterdag speelt, in dezelfde klasse als waarin ze in de
zondagcompetitie zou uitkomen. Nu de mogelijkheid wordt geboden voor het horizontaal overstappen,
is ook de selectie van het huidige 1e elftal een voorstander van de overstap. Daarmee komt een einde
aan 110 jaar Achilles 1 op zondag. Een historische stap, maar ook een onvermijdelijke.
Deze historische stap kondigde zich een aantal jaren geleden al aan. Binnen Achilles wordt al langer
gedacht en gesproken over een overgang naar de zaterdag. Inmiddels is het meer dan 10 jaar
geleden dat het eerste zaterdagteam van start ging. Vorig seizoen, dat door Corona na enkele
competitierondes alweer moest stoppen, waren er acht zaterdag seniorenteams en nog vier zondag
seniorenteams. De laatste jaren zijn er telkens meer zaterdag-teams bijgekomen, een trend die zich
ook in de komende jaren zal doorzetten.
Een belangrijke vervolgstap naar het zaterdag voetbal was twee jaar geleden de vorming van het
huidige zaterdag 1. Dit team is gebouwd met spelers, die liever niet meer op zondagochtend (als
tweede elftal) wilden spelen. Een aantal ervan speelde met wisselend succes ook in het eerste, maar
waren niet altijd verzekerd van een basisplaats. Deze overstap naar de zaterdag betekende tevens
het einde van een prestatief tweede op zondag. Omdat het 1e overstapt naar de zaterdag, moet het
huidige zaterdag 1 als standaardteam stoppen en zal het vanaf seizoen 2022-2023 als tweede
selectieteam verder gaan. Zaterdag 1 vindt de voorgenomen horizontale overstap van het 1e een
logische stap.
Om de ontwikkeling van prestatievoetbal binnen Achilles een extra impuls te geven is afgelopen
maanden ook hard gewerkt aan de opbouw van een O23 selectie als opleidingsteam voor het 1e. Dat
is gelukt: zij hebben hun eerste wedstrijden in de nieuwe landelijke 4e divisie erop zitten.
Omdat tot nu toe de overstap naar het zaterdagvoetbal een nieuwe start in de 4e klasse betekende,
heeft Achilles die stap niet eerder willen zetten. Nu de KNVB horizontaal overstappen met ingang van
het seizoen 2022-2023 mogelijk maakt, is de beslissing om met 1e over te gaan naar de zaterdag een
aantrekkelijke stap geworden . Het is ook te zien als sluitstuk van een gefaseerde overgang en het
begin van een nieuwe tijd, waarin er alle kansen zijn om talenten te ontwikkelen en meer perspectief
om te gaan voor het 1e op zaterdag.
Het zal vermoedelijk voor met name de oudere leden een grote verandering zijn. We nemen immers
afscheid van de wedstrijden van het 1e op de zondagmiddag met de geheel eigen sfeer. Maar ook
van steeds minder entourage voor, tijdens na de wedstrijden; ook dat is een feit. Met minder voetbal
op zondag (vooralsnog blijven er nog enkele zondag-teams) wordt het beroep op de
vrijwilligersorganisatie ook anders, al wordt het op de zaterdag vanzelfsprekend drukker.
De voetbal- en verenigingssfeer op zaterdag is nu al uitnodigend. De verwachting is dat dat met het
1e erbij verder zal toenemen. Er is dan ook veel vertrouwen, dat degenen die om welke reden dan ook
kritisch zijn over de overstap, ook op de zaterdag de weg naar ’t Wilbert blijven vinden. Voor mooi en
spannend voetbal, om met eigen clubvrienden samen te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten.
In de komende Algemene Ledenvergadering zullen wij ons besluit graag toelichten, vragen
beantwoorden en van gedachten wisselen over hoe wij deze ontwikkeling voor iedereen tot een
succes te maken.

