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DUINRAND S – INDELING EN SELECTIE 
 
 
 
 
Vastgesteld december 2010 
 
Duinrand S is een dorpsclub waar prestatie en recreatie hand in hand gaan. 
 
Tussen prestatie en recreatie zal altijd een spanningsveld bestaan. Zeker bij de 
kleinere voetbalverenigingen, met name uit de dorpen, kunnen er spanningen 
ontstaan als het woord 'selectie' valt. 
Het is daarom van belang om duidelijke spelregels samen te stellen. 
De procedure van overgang, indeling en selectie zullen voor alle leden, leiders en 
ouders duidelijk moeten zijn. 
 
 
Indeling: 
Er zijn twee 'natuurlijke momenten' voor selectie. Bij aanmelding bij de Pupillen, en 
bij de overgang van E naar D, van half- naar groot veld. De indelingen worden 
gemaakt door de commissie voetbalzaken bestaande uit de technisch jeugd 
coördinator (TJC), de trainerscoördinator(TC) en de groepstrainer(s). 
Eindverantwoordelijke is de bestuurder voetbalzaken. Bij de procedure worden 
verder betrokken de begeleiding, assistent-trainers, groepstrainers en 
coördinatoren. 
 
E en F 

 De voetballers worden ingedeeld op – technische, tactische en fysieke – 
kwaliteiten. Ook speelt een rol: inzet, enthousiasme, trainingsbezoek, sociaal 
gedrag. 

 De wens dat gezinsleden of boezemvrienden in een team spelen is bekend. 
Indien mogelijk wordt een dergelijk verzoek gehonoreerd. Leeftijdscategorie, 
teamgrootte en teamsamenstelling moet dat dan toelaten.  

 Nieuwe leden worden niet direct in een team geplaatst, maar trainen eerst 
gedurende een of meer weken met de leeftijdsgenootjes. Vervolgens wordt 
de voetballer in overleg met de groepstrainer ingedeeld. Om die reden zullen 
met name de F-teams bij de voorlopige indelingen op maximaal negen 
spelers worden gehouden. Ook in andere teams zal er ruimte moeten zijn 
voor late instromers. 
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Van E naar D,C,B, A 
 Bij de overgang van half- naar groot veld zullen de pupillenteams tot een 

elftal moeten worden uitgebreid. 
 Per elftal streven we naar minimaal 13 spelers en maximaal 15 spelers bij de 

D.  Bij C,B en A naar maximaal 14 spelers. 
 Teams worden samengesteld op basis van leeftijdscategorie: eerstejaars en 

tweedejaars. Indien dit niet mogelijk is kan een combinatieteam worden 
samengesteld.  

 Opzet is dat de teams in grote lijnen bij elkaar worden gehouden. Het is 
vanwege de overgang naar elftallen bij de D en bij de samenstelling van 
combinatieteams echter onvermijdelijk dat er kinderen in een nieuw team 
komen.  

 De wens dat gezinsleden of boezemvrienden in een team spelen is bekend. 
Indien mogelijk wordt een dergelijk verzoek gehonoreerd. Leeftijdscategorie, 
teamgrootte en teamsamenstelling moet dat dan toelaten.  

 Andere uitzonderingen: 
 Bijzondere talenten. Deze kunnen indien zij dit wensen en op voorspraak van 

de groepstrainer een leeftijdsgroep en/of tenminste 1 categorie hoger 
geplaatst worden. 

 Spelers die tempo en kwaliteit van het eigen leeftijdsteam niet volgen kunnen 
op eigen verzoek een leeftijdsgroep of zelfs 1 categorie lager ingedeeld 
worden. Zonodig door hiervoor dispensatie bij de KNVB aan te vragen. 
Ook kan een speler die om andere – met name sociale - redenen niet in het 
team past op eigen verzoek worden herplaatst. 

 De hierboven geschetste uitzonderingen worden indien gewenst met de 
teambegeleiding geëvalueerd. Waar nodig worden spelers individueel 
begeleid en/of wordt extra aandacht gegeven aan ontwikkelingspunten. 

 Na de indelingen moet de deur open blijven voor mutaties. Op een kier in 
december (winterstop) voor uitzonderlijke situaties en wagenwijd in mei/juni 
(nieuwe indelingen).  

 Spelers die lang geblesseerd zijn geweest, of om andere reden lange tijd 
afwezig zijn geweest, kunnen door de groepstrainer tijdelijk in een ander 
team worden geplaatst om kracht en ritme op te doen. Hun terugkeer bij 
gebleken fitheid is gewaarborgd. 

 Bij gelijke - technische, tactische en fysieke - geschiktheid geven andere 
aspecten zoals trainingsbezoek, enthousiasme en sociale vaardigheden de 
doorslag bij de indeling. 

 Spelers die het oneens zijn met de indeling, kunnen een heroverweging 
vragen. In dat geval zal de hoofdtrainer om advies worden gevraagd. Het 
bestuur voetbalzaken beslist uiteindelijk. 

 



DUINRAND S Pagina 3 
 

Welke rollen zijn er bij de indeling 
De indeling wordt gemaakt door de commissie voetbalzaken; de 
eindverantwoording van de indeling van de voetbalteams ligt bij de bestuurder 
voetbalzaken. 
Bij de procedure worden verder betrokken: begeleiding, assistent-trainers, 
groepstrainers en coördinatoren. 
 
Begeleiding en assistent-trainers:  
Begeleiders doen tenminste 2x per competitie schriftelijk verslag van wedstrijden via 
het wedstrijdformulier aan het bestuur voetbalzaken. Daarnaast verstrekken zij de 
assistent- en groepstrainer inlichtingen over wedstrijdverrichtingen van spelers. 
De assistent-trainers geven deze informatie en informatie over hun eigen 
bevindingen aan de groepstrainers door en hebben daarmee eveneens een 
adviserende rol.  
 
Groepstrainers: inventariseren binnen de leeftijdscategorie de wensen en verlangens 
en krijgen adviezen van begeleiders en assistent-trainers. Ze toetsen deze 
informatie  aan eigen inzichten. Bij overgang naar een volgende categorie worden 
twee groepstrainers betrokken. Ze hebben een rol in de besluitvorming. 
 
Coördinatoren: worden betrokken bij de samenstelling van de voorlopige- en 
definitieve selecties. 
 
Voetbalzaken: is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de voorlopige 
selecties en definitieve indelingen en de bekendmaking daarvan. 
De bekendmaking van de voorlopige indeling vindt plaats in juni. De definitieve 
indeling vindt plaats na de evaluatie van de voorlopige indelingen via de 3 
bekerwedstrijden in augustus/september. 
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