
BIJLAGE 9 Spelersvolgsysteem 

NvL  SEIZOEN 2018 - 2019 

Verwerken van gegevens, 

Om de ontwikkeling van, vooral onze selectiespelers, te kunnen volgen vindt Best Vooruit het 

belangrijk dat er voldoende beschikbare data is en deze ook gestructureerd wordt vastgelegd. Wij 

maken hiervoor gebruik van Dotcomsports (www.voetbal.dotcomsports.com) 

De ervaring heeft uitgewezen dat de tijd die hierin moet worden geïnvesteerd ruim opweegt tegen 

de vele voordelen. Belangrijke zaken als speelminuten, aantal gespeelde wedstrijden en meer inzicht 

in de geschiedenis van de speler zijn daarvan slechts enkele voorbeelden. Toch wordt het online 

systeem niet door alle trainers consequent ingezet. Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Kader: 

- Er wordt geïnvesteerd in scholing. Jaarlijks een uitleg over de werkwijze. 

- Selectietrainers worden door lid TC (o.a. tijdens evaluatiegesprek) aangesproken op het 

gewenste gebruik. 

- Ontwikkeling van het systeem wordt gevolgd door de administrator. Inzetbaarheid en 

gebruiksgemak hebben hoge prioriteit.  

- Scouting krijgt toegang tot Dotcomsports, zodat zij een eerste indruk kunnen krijgen van de 

talenten binnen de breedteteams.  

- Coördinatoren checken of de beoordelingen door alle teams worden ingevuld.  

- Op peil houden van de oefenstof (goede inhoud en op niveau trainer) 

Selectieteams: 

- Alle beoordelingen van spelers worden gedaan in Dotcomsports.  

- Minimaal eenmaal per jaar wordt de beoordeling door alle teams ingevuld. Rond januari 

worden zij hierop gewezen. Bij voorkeur wordt rondom de selectieprocedure nogmaals 

beoordeeld. 

- Tweede evaluatiemoment is daarmee tevens stukje overdracht naar de volgende trainer. Wij 

verwachten van de selectietrainers dat zij zich enigszins verdiepen in het verleden van de 

spelers.  

- Bij twijfel over gedrag of inzet van een speler is het nadrukkelijk gewenst dat dit wordt 

genoteerd binnen Dotcomsports. Zodoende wordt een overzichtelijk dossier opgebouwd. 

- Alle trainingen worden met minimaal de doelstelling aangemaakt. 

- Hierbij wordt de aanwezigheid nauwkeurig bijgehouden (ook uitval tijdens training). 

- Alle gespeelde wedstrijden zijn genoteerd mét daarbij de speelminuten. 

 

Breedteteams  

- Zij vullen minimaal eenmaal per jaar een vereenvoudigde versie van de beoordelingen in. 

- Worden gestimuleerd om ook de overige mogelijkheden te benutten. 

 

 

http://www.voetbal.dotcomsports.com/

