
 

 

 
Dit seizoen heeft de Technische Commissie Jeugd (TCJ) afgesproken om de 
selectieprocedure bij de onderbouw op een andere manier aan te pakken om zo 
duidelijkheid te scheppen en spanning bij kinderen en ouders weg te nemen.  
 

Op de volgende manier is daar dit seizoen al invulling aan gegeven: 

• Interne scouting: Bij elk team van de onderbouw hebben scouts gekeken en die hebben 
een rapport opgesteld. Doelstelling was om elk team meer dan één keer te zien en dat 
is gelukt. De rapporten zijn bekeken door de TCJ; 

• Inzet leiders: de leiders van elk team hebben per speler een formulier opgesteld om op 
die manier aan te geven of er kinderen opvallen. Deze formulieren zijn bekeken door de 
TCJ; 

• Trainers van de selectieteams (JO8 t/m JO12) hebben de overige teams binnen hun 
leeftijdscategorie in de gaten gehouden en gekeken of er spelers op vallen. Hun 
bevindingen zijn besproken met de TCJ. 

 

Deze stappen heeft informatie opgeleverd en dat is verzameld. De volgende stap is dat de 
TCJ spelers die zijn op gevallen gaat uitnodigen voor een trainingsstage. Deze 
trainingsstage zal bestaan uit 3-5 trainingen en zal in overleg met de selectietrainers 
gepland worden. Tijdens deze stage zullen de trainers en TCJ kijken of de spelers mee 
kunnen met het niveau van de selectie. Onder andere zullen de trainers naar de volgende 
aspecten kijken: potentie, (voetbal)techniek, leergierigheid, coachbaarheid en ontwikkeling. 
Na de stage zullen de bevindingen besproken worden en zal er een terugkoppeling 
plaatsvinden met de speler en de ouders. Er worden dan nog geen toezeggingen gedaan 
voor het komende seizoen. 
 

Ook de tweede helft van het seizoen zal de TCJ op dezelfde manier informatie verzamelen 
over de spelers van de onderbouw. Op die manier kunnen al de kinderen gezien worden en 
een kans krijgen om in aanmerking te komen voor de selectieteams. 
 

Wat betreft de samenstelling van de JO13-1 en de JO13-2 selectieteams (is bovenbouw en 
11x11 voetbal) voor het volgende seizoen, worden vanaf maart spelers uit de JO11 en 
JO12 uitgenodigd voor stagetrainingen in de huidige JO13-1 / JO13-2. Het JO13-2 team is 
een team dat het volgende seizoen voornamelijk bestaat uit spelers met het geboortejaar 
2009, zodat ze eerder voor het 11 x 11 voetbal worden opgeleid. 
 

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  
Onderbouw - Jongens 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aan het einde van het seizoen zullen de selectietrainers de selecties bekend maken. De 
selectie wordt gezien als één groep. Een (voorlopige) teamindeling wordt bekend gemaakt 
en de trainers en leiders van de selectieteams zijn ook bekend.  
 

Het seizoen wordt gestart met de teams zoals eerder bekend gemaakt was. Tussentijds 
wordt gedurende het seizoen geëvalueerd, bijvoorbeeld rond de herfstvakantie en de 
winterstop, waardoor kinderen op- of af- kunnen stromen binnen de teams. Hier gaat de 
boven beschreven procedure en overleg tussen de selectietrainers en TCJ aan vooraf.  
 
 
Tijdslijn: 
 

September – December • 1e ronde scouting 

Januari – April • 2e ronde scouting 

Maart – Mei • Stage trainingen 

Mei • Samenstellen selecties 

Juni (Begin) • Bekend maken selecties 

 


