
 

 

 
Eind februari zal aan de hand van de huidige selectiespelers een eerste samenstelling van 
de selectieteams voor het volgende seizoen worden bepaald. Op dat moment is ook 
zichtbaar welke versterkingen voor het komende seizoen nodig zijn. De benodigde 
versterkingen zijn zichtbaar per: Aantal, Kwaliteit en Linie (keeper, verdediging, 
middenveld, aanval). 
 
Vanaf maart kunnen spelers binnen de selectieteams worden doorgeschoven naar een 
hogere leeftijdscategorie om mee te trainen. Vanaf deze periode kunnen ook spelers uit 
recreatieve teams en/of externe spelers uitgenodigd worden voor stagetrainingen. 
Deze trainingen zullen in principe op de dinsdagen en tot het einde van het seizoen 
plaatsvinden. 
 
Het uitnodigen van stagespelers (intern en extern) zal altijd gaan via de organisatorisch 
jeugd coördinator (OJC). De stagespelers zullen ook een officiële terugkoppeling krijgen na 
de stageperiode via de OJC. De OJC binnen sv ARC is Remko Kroon. Aanvragen kunnen 
worden ingediend via een mail naar: hjo@svarc.nl. 
 
Het doorschuiven van spelers binnen de selectieteams zal per week als volgt gebeuren: 

• Vanuit de JO11 / JO12 (Onderbouw)  2 - 4 spelers naar de JO13-2 

• Vanuit de JO13-2    2 - 4 spelers naar de JO13-1 

• Vanuit de JO13-1    2 - 4 spelers naar de JO15-1 / JO15-2 

• Vanuit de JO15-2    2 - 4 spelers naar de JO15-1 

• Vanuit de JO15-1 / JO15-2   2 - 4 spelers naar de JO17-1 / JO17-2 

• Vanuit de JO17-2    2 - 4 spelers naar de JO17-1 

• Vanuit de JO17-1 / JO17-2   2 - 4 spelers naar de JO19-1 

• Vanuit de JO19-1    2 - 4 spelers naar ARC 1, ARC 2 of O23  
 
De trainers zullen onderling afstemmen welke spelers in een bepaalde week worden 
doorgeschoven. De spelers die in die bepaalde week worden doorgeschoven zullen dat 
uiterlijk op de maandag van hun huidige trainer te horen krijgen.  
 
Wat betreft spelers van buiten ARC, die zich aanmelden voor een selectieteam, zal vooraf 
door de Technische Commissie Jeugd worden bepaald of deze speler een versterking kan 
zijn voor de leeftijdscategorie waar de aangemelde speler in hoort te spelen. Dit wordt 
bepaald aan de hand van: 

• Huidige speelniveau van de speler 

• Positie van de speler 

• Benodigde versterking op posities binnen het huidige ARC selectieteam 
De speler zal na deze vaststelling eventueel voor een trainingsstage worden uitgenodigd 
door de Technische Commissie Jeugd.  
 

Huidige spelers van ARC hebben het eerste ‘recht’ op een plek in de selectie. Als een 
speler van buitenaf duidelijk beter is (wordt bepaald door de selectietrainer in samenspraak 
met de Technische Commissie Jeugd) kan hij / zij in de selectie opgenomen worden. 
 
 
 

Indelen selectieteams  
Bovenbouw - Jongens 
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Tijdslijn: 
 

Februari • Inventariseren / samenstellen selectieteams voor het 
volgende seizoen a.d.h.v.de huidige selectiespelers. 

Maart – Mei • Stage trainingen selectieteams. 

• Doorschuiven huidige selectiespelers naar een hogere 
leeftijdscategorie. 

• Terugkoppeling via OJC aan stagespelers. 

April – Mei • Evaluaties met selectietrainers / teammanagers / technische 
commissie jeugd. 

Mei • Samenstellen selectieteams. 

• Gesprekken met de spelers. 

Juni (begin) • Bekend maken teamindeling via de ARC site. 

 


