
 

 

Uitgangspunten rondom de indeling van de teams. 

Hierbij willen wij graag uitleggen hoe we te werk gaan met de indeling van de teams, zowel selectie als 

recreatief. 

 

Selectie teams: 

• Iedereen die in de enquête heeft aangegeven dat hij/zij zo hoog mogelijk wil voetballen komt in 

aanmerking voor de selectie teams. (Dat betekent nog niet dat je ook in een selectieteam terecht 

komt). 

• Er wordt bij het indelen van selectieteams geen rekening gehouden met vriendjes. (Pas als je afvalt 

voor een selectieteam kijken we weer naar vriendschap). 

• Selectieteams worden bepaald door het hoofd jeugdopleiding , de technische commissie en de 

scouting van Blauw Wit ’34. (Hierbij wordt input gevraagd aan leiders en trainers). 

• Als je in een selectie team speelt, train je minimaal twee keer per week. 

• Voor teams die een halve competitie spelen JO8 t/m JO10 kan het zijn dat er in de winterstop wordt 

gewisseld van spelers binnen de selectieteams. (Er kunnen spelers zijn die het niveau niet halen of 

spelers zijn in lagere teams die het niveau wel aan kunnen). Hierin kunnen we wisselen in de 

winterstop. 

 

Recreatieve teams: 

• Iedereen die in de enquête heeft aangegeven dat hij/zij met vrienden wil voetballen komt in 

aanmerking voor een recreatief team. (Dit betekent dat je niet in een selectieteam terecht komt). 

• Er wordt bij het indelen van recreatieve teams rekening gehouden met vriendjes (2 stuks) mits deze 

vrienden ook voor recreatief voetbal hebben gekozen. (We doen ons best maar kunnen niet aan alle 

wensen voldoen).  

• Recreatieve teams worden bepaald door de hoofd jeugdopleiding en coördinatoren van Blauw Wit 

’34. (Hierbij wordt input gevraagd aan leiders en trainers). 

• Er wordt in de winterstop "in principe" niet gewisseld binnen deze teams, wel kan Blauw Wit ’34 

spelers benaderen die het niveau wel aankunnen, met de vraag of zij ook selectievoetbal willen 

spelen. (Dit gebeurt altijd in overleg met leiders en ouders). 

 

Algemene regels : 

• Spelers spelen in de competitie van hun eigen geboorte jaar. ( Dus JO9 zijn dus alle kinderen die dat 

kalender jaar 9 worden). Uitzonderingen gaan in overleg met hoofd jeugdopleiding, de technische 

commissie en coördinatoren. 

• We kijken bij het indelen van de teams ook naar gedrag en coachbaarheid. Input hierover komt van 

hoofd jeugdopleiding en coördinatoren van Blauw Wit ’34. (Hierbij wordt input gevraagd aan leiders 

en trainers).  

Denk hierbij aan:  

o Inzet 
o Traint hij/zij met hart en ziel of loopt hij/zij de kantjes eraf? 

Maar ook zeker normen en waarden, zoals: 
o Op tijd komen 
o Respect tonen voor mede - en tegenspelers en begeleiding 
o Geen raar taalgebruik  

• De HJO kan in specifieke situaties alsnog anders beslissen. (In overleg.) 

  

Met vriendelijke groet,  

De hoofd jeugdopleiding , de technische commissie en de scouting van Blauw Wit ’34 


