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Indelingsprocedure selectie JO19 seizoen 2018-2019 

Uitgangspunten 

In het seizoen 2018-2019 bestaat de JO19  ( 2000 en 2001), in principe, uit 4 teams. 

1. De selectie bestaat uit de JO19-1 en de JO19-2. Het eerste team heeft evenveel of meer 

spelers dan het tweede team. Tijdens het seizoen kunnen spelers enkel in overleg met TC en 

met voldoende onderbouwing naar speler en ouders van team worden gewisseld. 

2. De JO19 selectie bestaat uit 35 spelers, waarvan 3 keepers.  Keuze wordt gemaakt onder 

leiding van de TC en de hoofdtrainer van de JO19 en in overleg met andere trainers.  

Aan deze JO19 selectie kunnen meisjes toegevoegd worden zowel vanuit de JO19 jeugd als 1e 

jaars senioren. Ook jongere spelers kunnen in overleg worden toegevoegd aan deze selectie. 

3. 2 spelers JO19-1 zullen, in principe, in een roulatieschema wekelijks meedoen in het 2e. 

4. Een huidige plaats in de selectie is geen garantie voor een plaats in de nieuwe selectie. 

Indien andere spelers voor de selectie in aanmerking komen gaat dit voor. 

5. Een speler die nu in de JO19 selectie staat maar komend seizoen niet zal hierover o.b.v. 

argumenten, in een gesprek, worden geïnformeerd door huidige teamtrainer en TJM/HJO. 

6. Spelers van de selectie ontvangen begin van het seizoen een document met “rechten en 

plichten” van een selectiespeler. Deze worden in samenspraak met het team opgesteld. 

7. De spelers van de JO19-1 stellen, indien gewenst, zelf een spelersraad samen in samenspraak 

met de leiding. 

8. Spelers zijn bereid zowel in de JO19-1 als in de JO19-2 te spelen. Trainers JO19-1 zijn 

leidend in de keuze wie op zaterdag waar speelt. Meespelen met seniorenselectie mag 

worden verwacht.  

9. Spelers staan open voor een derde trainingsmoment, tevens in te zetten voor linietraining, 

wedstrijdanalyse, teambuilding of inzetbaarheid bij een activiteit.  

Verdere procedure: 

Op basis van de waarnemingen tot op heden en overleg met diverse (keepers) trainers, 

afdelingscoördinator, leiders en Technisch Commissie worden spelers ingedeeld. Als 

belangrijkste bronnen wordt gebruikt de kennis die we gedurende lange tijd over deze spelers 

hebben opgebouwd, deels vastgelegd in Dotcomsports. Naast de technische en tactische 

vaardigheden zal de juiste mentaliteit zwaar meewegen in de keuze. 

1. Halverwege mei zal de voorlopige groep JO19 selectiespelers worden bekendgemaakt. 

2. Er worden geen oefenwedstrijden gespeeld voor de zomervakantie. Enkel trainingen, waarbij 

een heel veld beschikbaar is, zodat 11 tegen 11 gespeeld kan worden.  

3. Kort na de laatste training maken de nieuwe leiders van de JO19 selectie een teamindeling 

(JO19-1 en JO19-2), op basis van de waarnemingen.  

4. Uiterlijk zaterdag 23 juni wordt deze indeling bekend gemaakt (mail, website en/of 

persoonlijk) 

Er kunnen zich altijd na het bekendmaken van de teamindelingen nog onvoorziene situaties zich 

voortdoen waardoor er anders gekozen moet worden. Dit voorbehoud zal dan ook genomen 
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worden. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Bestuurslid Voetbal 

Zaken Kees Hertogs via tjcbestvooruit@gmail.com 

Indelingsprocedure JO17 selectie seizoen 2018-2019 

 

Uitgangspunten 

In het seizoen 2018-2019 bestaat de JO17  ( 2002 en 2003), in principe, uit 4 teams. 

1. De selectie bestaat uit de JO17-1 en de JO17-2. Het eerste team heeft evenveel of meer 

spelers dan het tweede team. Tijdens het seizoen kunnen spelers enkel in overleg met TC en 

met voldoende onderbouwing naar speler en ouders van team worden gewisseld. 

2. De JO17 selectie bestaat uit 33 spelers, waaronder 3 keepers.  Keuze wordt gemaakt onder 

leiding van de TC en de hoofdtrainer van de JO17-1 en in overleg met andere trainers. 

Aan deze JO17 selectie kunnen meisjes toegevoegd worden zowel vanuit de JO17 jeugd als 1e 

jaars JO19 junioren. Ook jongere spelers kunnen in overleg worden toegevoegd aan deze 

selectie. 

3. Een huidige plaats in de selectie is geen garantie voor een plaats in de nieuwe selectie. 

Indien andere spelers voor de selectie in aanmerking komen gaat dit voor. 

4. Een speler die nu in de JO17 selectie staat maar komend seizoen niet zal hierover o.b.v. 

argumenten, in een gesprek, worden geïnformeerd door huidige teamtrainer en TC. 

5. Spelers van de JO17-1 en JO17-2 ontvangen begin van het seizoen een document met 

“rechten en plichten” van een selectiespeler. Deze worden in samenspraak met het team 

opgesteld. 

6. Spelers zijn bereid zowel in de JO17-1 als in de JO17-2 te spelen. Trainers JO17-1 zijn 

leidend in de keuze wie op zaterdag waar speelt. Meespelen met JO19 mag worden 

verwacht.  

7. Spelers staan open voor een derde trainingsmoment, tevens in te zetten voor linietraining, 

wedstrijdanalyse, teambuilding of inzetbaarheid bij een activiteit.  

Verdere procedure: 

Op basis van de waarnemingen tot op heden en overleg met diverse (keepers)  trainers, 

afdelingscoördinator, leiders en Technisch Commissie worden spelers ingedeeld. Als 

belangrijkste bronnen wordt gebruikt de kennis die we gedurende lange tijd over deze spelers 

hebben opgebouwd, deels vastgelegd in Dotcomsports. Naast de technische en tactische 

vaardigheden zal de juiste mentaliteit zwaar meewegen in de keuze. 

1. Halverwege mei zal de voorlopige groep JO17 selectiespelers worden bekendgemaakt. 

2. Er worden geen oefenwedstrijden gespeeld voor de zomervakantie. Enkel trainingen, waarbij 

een heel veld beschikbaar is, zodat 11 tegen 11 gespeeld kan worden.  

3. Kort na de laatste training maken de nieuwe leiders van de JO19 selectie een teamindeling 

(JO17-1 en JO17-2), op basis van de waarnemingen.  

4. Uiterlijk zaterdag 23 juni wordt deze indeling bekend gemaakt (mail, website en/of 

persoonlijk) 

mailto:tjcbestvooruit@gmail.com
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Er kunnen zich altijd na het bekendmaken van de teamindelingen nog onvoorziene situaties zich 

voortdoen waardoor er anders gekozen moet worden. Dit voorbehoud zal dan ook genomen 

worden. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Bestuurslid Voetbal 

Zaken Kees Hertogs via tjcbestvooruit@gmail.com 

Indelingsprocedure JO15 selectie seizoen 2018-2019 

 

Uitgangspunten 

In het seizoen 2018-2019 bestaat de JO15-jeugd ( 2004 en 2005), in principe, uit 6 teams. 

1. De selectie bestaat uit 2 teams: JO15-1 en JO15-2. Het eerste team heeft evenveel of meer 

spelers dan het tweede team. Tijdens het seizoen kunnen spelers enkel in overleg met TC en 

met voldoende onderbouwing naar speler en ouders van team worden gewisseld. 

2. De JO15 selectie bestaat uit 33 spelers, waarvan 3 keepers.  Keuze wordt gemaakt onder 

leiding van de TC en de hoofdtrainer van de JO15-1 en in overleg met andere trainers. 

Aan deze JO15 selectie kunnen meisjes toegevoegd worden zowel vanuit de JO15 jeugd als 1e 

jaars JO17 junioren. Ook jongere spelers kunnen in overleg worden toegevoegd aan deze 

selectie. 

3. Een huidige plaats in de selectie is geen garantie voor een plaats in de nieuwe selectie. 

Indien andere spelers voor de selectie in aanmerking komen gaat dit voor. 

4. Een speler die nu in de JO15 selectie staat maar komend seizoen niet zal hierover o.b.v. 

argumenten, in een gesprek,  worden geïnformeerd door huidige teamtrainer en TC. 

5. Spelers van de JO15-1 en JO15-2 ontvangen begin van het seizoen een document met 

“rechten en plichten” van een selectiespeler. Deze worden in samenspraak met het team 

opgesteld. 

6. Spelers zijn bereid zowel in de JO15-1 als in de JO15-2 te spelen. Trainers JO15-1 zijn 

leidend in de keuze wie op zaterdag waar speelt. Meespelen met JO17 mag worden 

verwacht.  

7. Spelers staan open voor een derde trainingsmoment, tevens in te zetten voor linietraining, 

wedstrijdanalyse, teambuilding of inzetbaarheid bij een activiteit.  

Verdere procedure: 

Op basis van de waarnemingen tot op heden en overleg met diverse (keepers) trainers, 

afdelingscoördinator, leiders en Technisch Commissie worden spelers ingedeeld. Als 

belangrijkste bronnen wordt gebruikt de kennis die we gedurende lange tijd over deze spelers 

hebben opgebouwd, deels vastgelegd in Dotcomsports. Naast de technische en tactische 

vaardigheden zal de juiste mentaliteit zwaar meewegen in de keuze. 

1. Halverwege mei zal de voorlopige groep JO17 selectiespelers worden bekendgemaakt. 

2. Er worden geen oefenwedstrijden gespeeld voor de zomervakantie. Enkel trainingen, waarbij 

een heel veld beschikbaar is, zodat 11 tegen 11 gespeeld kan worden.  

3. Kort na de laatste training maken de nieuwe leiders van de JO19 selectie een teamindeling 

(JO17-1 en JO17-2), op basis van de waarnemingen.  

mailto:tjcbestvooruit@gmail.com
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4. Uiterlijk zaterdag 23 juni wordt deze indeling bekend gemaakt (mail, website en/of 

persoonlijk) 

Er kunnen zich altijd na het bekendmaken van de teamindelingen nog onvoorziene situaties zich 

voortdoen waardoor er anders gekozen moet worden. Dit voorbehoud zal dan ook genomen 

worden. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Bestuurslid Voetbal 

Zaken Kees Hertogs via tjcbestvooruit@gmail.com 

Indelingsprocedure JO13-jeugd selectie seizoen 2018-2019 

 

Uitgangspunten 

In het seizoen 2018-2019 bestaat de JO13-jeugd  (2005), in principe, uit 3 teams. 

1. Enkel JO13-1 wordt beschouwd als selectieteam. 

2. De JO13-1 bestaat uit 14 spelers, waarvan 1 keeper. Keuze wordt gemaakt onder leiding van 

de hoofdtrainer van de JO13 en in overleg met andere trainers. Spelers die in O12 (8 tegen 8) 

spelen worden individueel beoordeeld door TC i.o.m. trainers JO13 en JO11. Zij kunnen 

vervolgens worden toegevoegd aan de JO13-1. 

Aan deze JO13-1 selectie kunnen meisjes toegevoegd worden zowel vanuit de JO13 jeugd als 

1e jaars JO15 meisjes 

3. De JO12 (8 tegen 8) bestaat uit circa 10 spelers, alleen uit 2006. 

Aan deze JO12  kunnen meisjes toegevoegd worden  vanuit de JO13 jeugd 

4. In principe gaat niemand naar een breedteteam. 

5. Incidenteel kunnen er tijdens wedstrijddagen spelers van JO12-1 worden toegevoegd aan 

JO13-1. De trainers van JO13-1 zijn hierin leidend. Dit kan gezien worden als een goede 

voorbereiding op het spelen van 11 tegen 11.  

8. Bij langdurige blessures spelers kunnen spelers structureel anders ingedeeld worden 

lopende het seizoen.  Meespelen met JO15 mag worden verwacht.  

9. Spelers staan open voor een derde trainingsmoment, tevens in te zetten voor linietraining, 

wedstrijdanalyse, teambuilding of inzetbaarheid bij een activiteit.  

 

Verdere procedure: 

Op basis van de waarnemingen tot op heden en overleg met diverse (keepers)  trainers, 

afdelingscoördinator, leiders en Technisch Commissie worden spelers ingedeeld. Als 

belangrijkste bronnen wordt gebruikt de kennis die we gedurende lange tijd over deze spelers 

hebben opgebouwd, deels vastgelegd in Dotcomsports. Naast de technische en tactische 

vaardigheden zal de juiste mentaliteit zwaar meewegen in de keuze. 

6. Halverwege mei zal de voorlopige groep JO17 selectiespelers worden bekendgemaakt. 

7. Er worden geen oefenwedstrijden gespeeld voor de zomervakantie. Enkel trainingen, waarbij 

een heel veld beschikbaar is, zodat 11 tegen 11 gespeeld kan worden.  

8. Kort na de laatste training maken de nieuwe leiders van de JO19 selectie een teamindeling 

(JO17-1 en JO17-2), op basis van de waarnemingen.  

mailto:tjcbestvooruit@gmail.com
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9. Uiterlijk zaterdag 23 juni wordt deze indeling bekend gemaakt (mail, website en/of 

persoonlijk) 

Er kunnen zich altijd na het bekendmaken van de teamindelingen nog onvoorziene situaties zich 

voortdoen waardoor er anders gekozen moet worden. Dit voorbehoud zal dan ook genomen 

worden. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Bestuurslid Voetbal 

Zaken Kees Hertogs via tjcbestvooruit@gmail.com 

 

Indelingsprocedure breedte jeugd seizoen 2018-2019 (Betreft alle teams, vanaf O13) 

 

Uitgangspunten 

Voor het seizoen 2018-2019 is de procedure als volgt: 

1. De selectie bestaat in JO19, JO17 en JO15 uit twee teams, in JO13 uit 1 team.  

2. Alle overige teams uit deze afdeling, inclusief alle meisjes teams, zijn breedte teams. 

3. Bij de pupillen (JO7 t/m JO12) spreken we niet van een selectie. Hier wordt voornamelijk 

leeftijdsgebonden ingedeeld.  

4. De selectie procedure voor de andere afdelingen is als volgt: 

a. Begin mei worden de voorlopige selecties voor afdelingen JO19 t/m JO13 

vastgesteld. 

b. Spelers die in deze voorlopige selectie komen krijgen uitnodigingen voor trainingen. 

Voor de selecties is een aparte procedure per afdeling vastgesteld. 

c. Spelers die niet uitgenodigd worden zullen worden ingedeeld in een breedte team. 

5. Uitgangspunt is dat spelers met plezier voetballen wat het best tot zijn recht komt met 

spelers van hetzelfde niveau zowel op sportief als sociaal vlak. 

6. Dit impliceert dat het niet vanzelfsprekend is dat een speler automatisch in een hoger of 

gelijke team wordt ingedeeld. 

7. De coördinator van een afdeling maakt in overleg met leiders/trainers van het afgelopen 

seizoen, en leiders/trainers voor het nieuwe seizoen een indeling van de breedte teams. 

8. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen die er vanuit de club, spelers 

en leiders/trainers (in die volgorde) zijn. 

9. Het belang van een goede werkbare indeling weegt bij de recreatieve teams zwaarder dan 

voetbal technische criteria. Teams worden niet per definitie geheel op sterkte ingedeeld. Wel 

is wenselijk dat er enige lijn zit in de indeling (JO17-3 sterker dan JO17-5 bijvoorbeeld). 

10. Indien noodzakelijk kunnen er tijdens wedstrijddagen incidenteel spelers anders worden 

ingedeeld om de teams aan te vullen.  Dit is dan niet op vrijblijvende basis maar een 

verplichting welke door de coördinator is overleg met trainers wordt bepaald. 

11. Definitieve indelingen zijn bij voorkeur halverwege juni bekend maar bij twijfel over 

aantallen of indelingen wordt dit pas na de vakantie gedaan. 
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Er kunnen zich altijd na het bekendmaken van de teamindelingen nog onvoorziene situaties zich 

voortdoen waardoor er anders gekozen moet worden. Dit voorbehoud zal dan ook genomen 

worden. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met  de betreffende 

afdelingscoördinator. 

 

 

 


