
BIJLAGE 3: 3E SELECTIETEAM 

KH  SEIZOEN 2018 - 2019 

Inleiding: 
Al enige tijd staat op de agenda van de TC het wel of niet oprichten van de 3e selectie team. 
In het concept Technisch beleidsplan 2016-2019 wordt voorzichtig iets gezegd over een 3e 
elftal maar in dit PVA een verdere uitwerking hiervan. 
 
In de doelstelling van Best Vooruit staat dat we zo hoog mogelijk willen voetballen met 
spelers uit de eigen jeugd. Om na de jeugd deze stap te kunnen maken is gebleken dat dit 
niet vaak in 1x gaat. De afgelopen seizoenen zijn, redelijk probleemloos in 1x doorgestroomd 
Thomas in seizoen 2016-2017 en Bram in seizoen 2014-2015. Andere spelers zijn nog bezig 
deze weg via het 2e te bewandelen waarbij het nu al moeilijk wordt voor spelers van 
geboortejaar 1995 en ouder zich nog als vaste waarde in het 1e te gaan spelen. Dit impliceert 
dat de groep spelers die het 2e als eindstation moet zien groter wordt. 
 
De komende jaren komen er voldoende spelers over om een standpunt in te nemen hoe we 
deze op de beste manier kunnen opleiden en een plaats kunnen bieden. In het concept 
Technisch beleidsplan staat hoe de spelers verdeeld worden over het 1e en het 2e. Wanneer 
er een 3e selectie team komt verandert de indeling en doelen van het 1e en 2e teams niet. In 
het 3e komen dan de overige spelers. In dit plan een verdere uitwerking wat er moet 
gebeuren om te komen tot een 3e selectie team en welke stappen er in de tijd moeten 
worden gezet.  
 
Voorwaarden voor oprichting 3e selectie team: 
1: Circa 50 veldspelers en 4 keepers 
2: Minimaal bestaansrecht van 3 seizoenen. 
3: Gekwalificeerde trainer en zo compleet mogelijke staf 
4: Indeling op concurrerend niveau 
 
1: Minimaal 50 veldspelers en 4 keepers 
Het mag duidelijk zijn dat we hier een inventarisatie moeten doen. Hier moet nu mee gestart 
worden en de Bijlage 1 moet een continue levendig document zijn. Toetsingsmomenten zijn 
op iedere TC vergadering. Toetsing niet op basis van geruchten maar door gerichte 
bevraging. Beheer van dit bestand bij Bestuurslid Voetbalzaken. 
 
2: Minimaal bestaansrecht van 3 seizoenen. 
Het is ondoenlijk om jaarlijks te bepalen of er wel of geen 3e komt. Wanneer er een beslissing 
wordt genomen moet deze zeker gelden voor 3 seizoenen. In Bijlage 1 staan ook 
jeugdspelers die nu in de A1 en B1 selectie (2e jaars) staan. Dit is de potentiële aanwas voor 
de komende 3 seizoenen. Deze lijst moet nog gecontroleerd worden door de A1 en B1 
trainers. De spelers die op deze lijst zijn in mijn ogen hiervoor geschikt wanneer we uitgaan 
van 3 selectie teams. Wanneer er maar 2 selectie teams zal er door geselecteerd worden net 
als dit seizoen. 
 
3: Gekwalificeerde trainer en zo compleet mogelijke staf 
Voor dit team wordt een gekwalificeerde trainer benaderd. Bij voorkeur in het bezit van UEFA 
C maar gebleken kwaliteiten tellen ook. Voor het aanstellen van deze trainer kan er niet 
geacht worden tot einde seizoen wanneer de beslissing voor wel of geen 3e team er is. Voor 
komend seizoen moeten er 2 scenario’s worden uitgewerkt. 
 
4: Indeling op concurrerend niveau 
Momenteel speelt het 3e in de reserve 4e klasse. Hier leren de spelers niets en onderzocht 
dient te worden of er een nieuw 3e in de 2e klasse mag worden ingedeeld. De overige teams 
blijven dan in hun klassen staan maar worden in nummer er 1 verlaagd. 
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Tijdspad: 
 
Onderwerp:        Wie  Deadline 
Opstellen spelerslijst seizoen 2016-2017 (Bijlage 1)  KH  1-12-16 
Actueel houden Bijlage 1      TC  Continue 
Controle door trainers JO19-1 en JO17-1    MK,JWN,NvL 15-12-16 
Uitwerken scenario’s trainers      KH/TC  1-3-2017 
Navragen mogelijkheden indeling 3e team    JdK  1-2-2017 
Beslissing wel of geen 3e selectieteam    KH/TC  1-4-2017 
 
Belangrijke opmerkingen: 
In Bijlage 1 staan alleen JO19-1 en JO17-1 spelers in vermeld. Ik heb hier GEEN 
voorselectie in gemaakt en potentiële JO19-2 en JO17-2 spelers zijn NIET meegenomen in 
deze lijst. Hierin zal input worden gevraagd aan trainers en kunnen spelers toegevoegd 
worden en afgehaald worden. Natuurlijk is ook dit document zeer dynamisch. Er kan nog 
veel gebeuren in kwaliteiten van jeugdspelers. 
 
In de Bijlage wordt aangenomen dat er niemand stopt. Dit is natuurlijk niet aan de orde maar 
voor het bestand op deze wijze zo aangenomen.  
 
Wanneer in seizoen x geen 3e elftal wordt gevormd zal dezelfde procedure worden herhaald 
in seizoen x+1. 
 
Voor seizoen 2017 – 2018 is er GEEN mogelijkheid voor het oprichten van een 3e selectie 
team. Besluit genomen in maart 2017 na opgave spelerslijsten door de trainers. 

 

 


