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lnhoud
ln dit document wordt beschreven hoe de teamindelingen tot stand komen

1. Indeling
1.1. Speler
1.1.1 Seizoenstart teamindeling
Voetbal is een teamsport. Spelers worden daarom voor het begin van het seizoen ingedeeld in
teams. Bij het indelen wordt getracht om evenwichtige teams samen te stellen. De
teamindelingen worden bepaald in overleg met trainers, leiders, coaches en coórdinatoren.
Hiervoor wordt een indelingsavond georganiseerd.

Door iedereen in het juiste team in te delen, hopen we te bereiken dat elke speler maximaal
spelplezier ervaart.

1.1.2 Dispensatie
Het is mogelijk om een jaar extra in een leeftijdscategorie door te brengen wanneer het beter
is voor de ontwikkeling van een speler. Dit kan worden aangevraagd bij de coórdinator voor
de betreffende leeftijdsgroep. Ook is het mogelijk om een jaar vervroegd door te gaan naar
een hogere leeftijdsgroep. Dit kan gedaan worden wanneer het beter is voor de ontwikkeling
van de speler. Dit wordt bepaald door de betreffende hoofdtrainer en Hoofd Jeugdopleiding in
overleg met de ouders.

1.1.3 Nieuwe aanmeldingen gedurende seizoen
Wanneer een speler zich gedurende het seizoen aanmeldt, wordt er gekeken of er ruimte is in
de daarvoor in aanmerking komende teams. Wanneer dit niet het geval is wordt het nieuwe lid
verzocht om te wachten tot de volgende (her)indeling. Het is altijd mogelijk om met een team
mee te trainen.

Dit voorkomt dat er tijdens de wedstrijden te veel spelers als wissel plaats moeten nemen,
omdat een team uit te veel spelers bestaat.

1.1.4 Winterstop herindeling
ln de winterstop worden de indelingen voor leeftijdscategorie JO8-JO11 opnieuw bepaald.

Dit zorgt voor een mogelijkheid om de leden die er gedurende het seizoen zijn bijgekomen in
te delen.
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1.1.5 Selectiecriteria
De volgende factoren worden gebruikt bij het indelen van de teams

Leeftijd
- Kalenderleeftijd (vroeg/laat geboren in het jaar?)
- Biologische leeftijd (Op basis van fysieke en motorische ontwikkeling)
- Voetballeeftijd (hoe lang voetbalt hij of zij al?)

Voetballen
- Voetbalhandelingen in aanvallen
- Voetbalhandelingen in verdedigen
- Voetbalhandelingen in omschakelen
- Staat open voor feedback
- Leert voetbalhandelingen snel aan
- Laat progressie zien op verbeterpunten

Gedrag
- Trainingsopkomst
- lnzet bij trainingen & wedstrijden
- Omgang winst & verlies
- Reactie op beslissingen scheidsrechter en stafleden
- Respect voor de tegenstander

Sociaal
- Vriendjes/vriend innetjes
- Bij elkaar in de klas of bij elkaar in de wijk wonend

1.2. Team
1.2.1 Selectie en standaardteams
Er wordt onderscheid gemaakt tussen selectie en standaardteams

Selectieteams
Bij het samenstellen van deze wordt er gekozen voor de spelers die de grootste potentie
hebben om uit te groeien naar een speler voor onze senioren 1e-elftal. Hiervoor wordt
gekeken naar de factoren die de prestatie op korte of lange termijn beïnvloeden. Een
selectieteam blijft open: gedurende het seizoen kunnen wisselingen plaats vinden in de
samenstelling wanneer een hoofdtrainer dit noodzakelijk acht. Dit wordt gedaan in overleg met
de Hoofd Jeugdopleiding en de ouders zullen worden geïnformeerd. Selectieteams worden
aangeduid in het indelingsdocument met "SEL"

Standaardteams
De standaardteams worden zoveel mogelijk ingedeeld op niveau. Echter is het mogelijk om
sociale factoren mee te nemen. Bij standaardteams zullen er gedurende het seizoen geen
(gedwongen) wisselingen plaats vinden. Wel is het mogelijk om een overstap te maken naar
een selectieteam. Standaardteams worden aangeduid in het indelingsdocument met "STD".
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