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Teamindelingen seizoen 2022 – 2023 

GeuzenMiddenmeer 

 
 

Inleiding 
In dit document staat het beleid inzake de teamindelingen bij GeuzenMiddenmeer beschreven. 
Daarnaast vindt u in dit document het tijdsschema inzake de teamindelingen voor het seizoen 2022– 
2023, de betrokken personen/functies en informatie omtrent de wachtlijst. 

 

Algemene uitgangspunten teamindelingen 

▪ Elke speler dient zich te kunnen ontwikkelen naar eigen vermogen. 

▪ Teams worden zoveel mogelijk samengesteld met gelijkwaardige spelers, zowel in sportief als in 
sociaal opzicht, waarbij ontwikkeling en plezier voorop staan. 

▪ Bij de teamindelingen van alle teams speelt individuele kwaliteit en potentieel dus een 
belangrijke rol, maar er zal ook zeker gekeken worden naar plezier en sociale cohesie. 

▪ Individuele ontwikkeling en team- en clubontwikkeling zijn belangrijker dan hoog in de 
competitie spelen. 

▪ Er zijn selectieteams en breedteteams. Selectieteams worden ingedeeld op basis van sportieve 
kwaliteiten en ambitie terwijl breedteteams worden samengesteld op basis van persoonlijke 
(bijv. vriendschappelijke) voorkeuren, waarbij er nog steeds zoveel mogelijk sprake moet zijn van 
gelijkwaardige spelers. Selectieteams krijgen een trainer van de club, vanaf O13. 

▪ De selectieteams worden samengesteld door de Technisch Jeugd Coördinator (hierna ook de 
“TJC”). De TJC stuurt ook de hoofdtrainers aan en is onderdeel van het Technisch Hart. Voor het 
seizoen 2022 – 2023 heeft GeuzenMiddenmeer de volgende TJC’s: 

o O6 t/m O10: Siem Groenewegen 

o JO11 t/m JO19 breedteteams: Rob Overkleeft 

o JO 15 t/m JO17 selectieteams: Remco Sint 

o Meiden: Siem Groenewegen 

o Keepers: Inger Rehorst 

▪ Het Technisch Hart is het overkoepelende orgaan en bepaalt het technische beleid van 
GeuzenMiddenmeer. Voor het seizoen 2022– 2023 bestaat het Technisch Hart uit de volgende 
personen en functies: 

o Hoofd Opleidingen GMM: Rob Overkleeft 

▪ TJC Onderbouw & Meiden: Siem Groenewegen 

▪ TJC Middenbouw O11-O13: Gerson Prudencia 

▪ TJC Selecties Bovenbouw: Remco Sint 

▪ TJC Breedteteams bovenbouw: Rob Overkleeft a.i. 

o Bestuurslid Technische Zaken Jeugd: Paul Peerdeman 

o Bestuurslid Meiden/Dames: Sam Buffing 

o Bestuurslid Technische Zaken Selecties: Victor Koopman 
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▪ De breedteteams worden samengesteld door de Jaarcoördinator (hierna ook de “JC”). De JC  
houdt daarnaast contact met de spelers op de wachtlijst en begeleidt nieuwe leden naar een 
team. De JC’s voor het seizoen 2022 – 2023 staan verder in dit document opgesomd. 

▪ Voor zover in dit document wordt gesproken over een periode, dan wordt daar verwezen naar 
de volgende periodes, de KNVB hanteert deze periodes bij het indelen van de competities: 

o Begin van het seizoen tot de herfstvakantie 

o Herfstvakantie tot kerstvakantie 

o Kerstvakantie tot voorjaarsvakantie 

o Voorjaarsvakantie tot einde seizoen 

▪ Eventuele geschillen over de teamindelingen kunnen worden voorgelegd aan een panel 
bestaande uit jeugdbestuursleden. Dit panel zal betrokkene horen en vervolgens een beslissing 
nemen. 

 
 

Eisen van de KNVB 
De competities worden ingedeeld naar geboortejaar. Bij het maken van de teamindelingen houden 
we ons aan de leeftijdsindelingen van de KNVB. Eerder doorstromen naar een hogere jaargang is 
natuurlijk altijd mogelijk. Daarentegen maakt GeuzenMiddenmeer slechts bij hoge uitzondering 
gebruik van de beperkte mogelijkheid om een speler/speelster langer in een lagere jaargang te 
laten spelen, de zgn. dispensatiespeler. 

De KNVB streeft ernaar om gemengde teams samen te stellen en dat gaan wij bij 
Geuzenmiddenmeer vanaf het seizoen ( 2021/2022) ook stimuleren. 

 
 

Teamindeling per jaargang bij GeuzenMiddenmeer 

▪ Bij de O6 en O7 worden de teams ingedeeld op basis van de geboortemaand. De reden van een 
indeling op basis van de geboortemaand is dat er vaak een groot verschil is in de fysieke en 
mentale ontwikkeling tussen spelers en speelsters die in januari zijn geboren en spelers die in 
december zijn geboren. 

▪ Bij O8 t/m O12 selecteert de TJC samen met de JC/Teamtrainers de beste spelers/speelsters uit 
het betreffende geboortejaar voor het selectieteam. Indien de kwaliteit van de overige 
spelers/speelsters uit een bepaald geboortejaar daartoe aanleiding geeft, dan kan de TJC daaruit 
een 2e selectieteam selecteren. 

▪ Bij O13 t/m O19 selecteert de TJC de beste spelers uit 2 opeenvolgende geboortejaren, te weten 
O12+O13, O14+O15 en O16+O17 voor het selectieteam. 

o De selectieteams voor de bovenbouw zijn: 

▪ JO13-1: 2de jaars spelers geboren in 2009 

▪ JO13-2: 1ste jaars spelers geboren in 2010 

▪ JO15-1: 1ste en 2de jaars spelers geboren in 2007 

▪ JO17-1: 1ste en 2de jaars spelers geboren in 2005 
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o De breedteteams komen in de even jaren, dus O13-(3,4,5) O14-(1,2,3), O16-(1) en O18- 
(1), tenzij hierdoor een team ontstaat met spelers die te oud zijn voor de betreffende 
competitie, in welk geval dat team een jaar omhoog schuift en in een oneven jaar terecht 
komt. 

▪ De overige spelers/speelsters worden ingedeeld in de breedteteams door de JC. 

▪ De samenstelling van de teams is als volgt: 

o Bij de O6 en O7 spelen de jongens en meisjes gemengd onderlinge wedstrijdjes, in kleine 
teams, dus 2 tegen 2, 3 tegen 3 of 4 tegen 4. 

o Bij de O8 t/m O10 teams spelen jongens en meisjes gemengd 6 tegen 6 en het 
uitgangspunt is dat ieder team bestaat uit 8 spelers. 

o Bij de O11 en O12 teams spelen jongens en meisjes 8 tegen 8 en het uitgangspunt is dat 
ieder team bestaat uit 10 spelers. 

o Bij de O13 t/m O19 teams spelen jongens en meisjes 11 tegen 11 en het uitgangspunt is 
dat ieder team bestaat uit 15 spelers. 

▪ Voor alle jaargangen geldt dat kan worden afgeweken van het aantal spelers per team, indien het 
totale aantal spelers in een jaargang daartoe aanleiding geeft. 

▪ Aan het einde van iedere periode kan de TJC besluiten om 1 of meerdere spelers van de 
selectieteams te vervangen. Dit betekent dat er wisselingen in de teams kunnen plaatsvinden na 
de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie. Criteria voor een voorgestelde wijziging zijn veelal 
trainingsopkomst, motivatie en voetbaltechnische ontwikkeling van de speler in kwestie. De 
teamleiders en de speler(s) in kwestie kunnen zelf ook een verzoek tot wijziging indienen bij de 
JC, in welke geval de JC en de TJC gezamenlijk zullen bepalen wat wenselijk is, waarbij ook de 
wensen van de teamleiders en de spelers zullen worden meegewogen. 

▪ Het doel bij GeuzenMiddenmeer is dat ieder selectieteam minimaal 1e klasse speelt. 

 

Wat verwachten wij van spelers en ouders? 

▪ Van alle spelers wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de trainingen en wedstrijden, 
waarbij motivatie, plezier en respect voorop staan. 

▪ Goed gemotiveerde uitzonderingen daargelaten, zijn de spelers van de selectieteams verplicht 2x 
per week te komen trainen. Indien een selectiespeler structureel een training niet kan bijwonen, 
dan kan deze speler deelnemen aan een training van een ander team op een geschikt moment. 
De TJC zal dit in overleg met de betreffende speler bepalen. De spelers uit de breedteteams 
worden ook aangeraden om 2x per week te komen trainen. 

▪ Tijdens de wedstrijden is het verplicht om het GeuzenMiddenmeer tenue te dragen, waarbij de 
voorkeur uitgaat naar tenues met het nieuwe logo van zowel GeuzenMiddenmeer als de sponsor 
100% voetbal. Met ingang van het nieuwe seizoen verandert dit. 

▪ Wij verwachten van de ouders van alle jeugdleden, dat zij bereid zijn verenigingswerk te doen 
(bardiensten, coach, teamleider, jaar coördinatoren, etc.). Dit wordt voorafgaand aan het seizoen 
geregeld tijdens de verplichte ouderavonden in juni (‘witte rook’-sessies): Het is geen optie dat 
de teamtaken niet worden opgenomen binnen het team: de ouders zullen er gezamenlijk uit 
moeten komen wie wat gaat doen. 
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Jaarcoördinatoren 
In het jeugdbestuur heeft 1 lid de rol van Coördinator Teamindelingen. Momenteel een vacature. De 
Coördinator Teamindelingen heeft een coördinerende rol en werkt bij de teamindelingen samen met 
de TJC’s, de teamleiders en de 
volgende jaarcoördinatoren: 

 
 

Geboortejaar of groep Naam e-mailadres 
Seizoen 2021- 
2022 

 

Coördinator Meiden 
Vacature   

Meiden 
Via Sam Buffing  

Geboortejaar 2004-2005 vacature  JO17-18 

Geboortejaar 2006-2007 Vacature  JO15-16 

Geboortejaar 2008 Diederik Nomden diederiknomden@gmail.com JO13-14 

Geboortejaar 2009-2010 Martijn de Waal gmjongens2010@gmail.com; JO12 

Geboortejaar 2011 vacature  JO11 

Geboortejaar 2012 Gladwyn Veugelink 
Wouter Crooy 

gladwyn@divamsterdam.nom 
wouter.crooy@gmail.com 

JO10 

Geboortejaar 2013 Esther Vogel emailvanesther@gmail.com; JO9 

Geboortejaar 2014 Wietske Meijerink wietskemeijerink10@gmail.com JO8 

Geboortejaar 2015-2016 Hiske Versprille hiskeversprille@gmail.com JO6-7 

 
 

 

Nieuwe leden en de Ledenadministratie (Vera Spaans) 
Kinderen die lid willen worden van GeuzenMiddenmeer dienen het aanmeldingsformulier in te 
vullen. Deze kan gevonden worden op de website https://geuzenmiddenmeer.nl/395/aanmelden- 
jeugd/. Dit is de enige manier om je aan te melden. 

▪ Er kan niet aangemeld worden via teamleiders, andere ouders, een trainer of anderen via-via. 

▪ De ledenadministratie beheert de wachtlijst. De ledenadministratie geeft nieuwe aanmeldingen 
door aan de betreffende Jaarcoördinator, waarna de Jaarcoördinator contact opneemt met (de 
ouders van) het aspirant-lid en uitleg geeft over het vervolg van de procedure. 

 

 

De wachtlijst 
Voor de meeste jaargangen bestaat een wachtlijst, omdat we maar een beperkte capaciteit hebben. 
Ieder nieuw aspirant-lid voor wie niet direct plaats is in een team, komt op de wachtlijst. Plaatsing in 
een team gebeurt vervolgens op volgorde van: 

1. Datum van aanmelding: wie zich het eerst heeft aangemeld, krijgt het eerst een plek in een 
team. Liefst onmiddellijk wanneer daar ruimte voor is. Deze volgorde geldt per jaargang, 
aangezien kinderen alleen binnen hun eigen geboortejaar geplaatst worden. 

2. Indeling in een selectieteam: Indien de voetbalkwaliteiten van een kind op de wachtlijst 
daartoe aanleiding geven, kan de TJC het betreffende kind opnemen in een selectieteam van 
zijn of haar geboortejaar. In veel gevallen zal de TJC dit initiëren en voorleggen aan het 
Technisch Hart. Hierdoor kan een kind dat zich later heeft aangemeld, toch eerder een plekje 
krijgen dan een kind dat zich eerder heeft aangemeld. 

mailto:diederiknomden@gmail.com
mailto:gladwyn@divamsterdam.nom
mailto:wouter.crooy@gmail.com
mailto:wietskemeijerink10@gmail.com
mailto:wietskemeijerink10@gmail.com
mailto:hiskeversprille@gmail.com
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Vrienden- en Vriendinnendag 

 

De Vrienden- en Vriendinnendag vindt traditiegetrouw in april plaats. Dit jaar op vrijdag 22 april. Alle 
wachtlijst leden kunnen daar voor worden uitgenodigd door de JC’s voor een kennismakingstraining 
op de club. Sit gaat met name om wachtlijst leden die zich recent hebben ingeschreven, en voor wie 
nog geen plek in een spelend team beschikbaar is. Ook staat deze dag open voor diegenen die via de 
gemeente een sport zoeken, en eerst willen proberen, maar zich nog niet hebben ingeschreven. 

Wachtlijstleden tussen de 5 en 10 jaar kunnen de technische training bijwonen op maandag van 
16.00 -17.00. JC’s melden hen vooraf aan bij Siem Groenewegen. Dat waren we vorig seizoen al 
gewend, en zetten we nu door. Voor hen geldt eigenlijk geen wachtlijst. 

De oudere wachtlijstleden melden zich aan vooraf bij Rob Overkleeft. Na 2 proeftrainingen worden zij 
als trainingslid ingedeeld bij een team.    

 
 

Instroom gedurende het lopende seizoen 
Als er onverhoopt spelers opzeggen na de uiterste opzegdatum, dan worden de open plekken 
als volgt  ingevuld: 

 

1. In een selectieteam wordt de plaats ingevuld door een speler uit een ander team, op 
voordracht van de TJC maar altijd in overleg en met instemming van de teamleiding van het 
betreffende team. Voor zover dit leidt tot een vacature in een ander team wordt die 
vacature ingevuld vanuit de wachtlijst. 

 

2. Indien een vacature wordt ingevuld vanuit de wachtlijst dan volgen wij de vaste volgorde van 
de wachtlijst. Hiervan zal niet worden afgeweken. 

 
3. Hier moet aandacht komen voor uiterste opzegdatum, van zowel club en KNVB. 

 

Vereisten om lid te kunnen worden 

Een aspirant-lid kan pas als lid van GeuzenMiddenmeer worden aangenomen wanneer hij/zij heeft 
voldaan aan alle administratieve verplichtingen. Dit betekent dat o.a. alle noodzakelijke gegevens 
aan de ledenadministratie moeten zijn doorgegeven, de betalingsmachtiging dient geaccordeerd te 
zijn en, voor zover relevant, moet de overschrijving bij een eerdere club geregeld zijn. 

 

 

Trainingslidmaatschap 

Indien een kind op de wachtlijst niet geplaatst kan worden in een team, en voor zover er naar het 
oordeel van de TJC voldoende ruimte is op de trainingen, is het voor kinderen op de wachtlijst 
mogelijk zich aan te melden als trainingslid. Een trainingslid maakt geen deel uit van een team, maar 
mag de wekelijkse techniektrainingen volgen in zijn of haar jaargang. De kosten van het 
trainingslidmaatschap bedragen de helft van de reguliere contributie. Al of niet trainingslid worden 
gedurende de wachtlijstperiode heeft geen gevolgen voor de volgorde van plaatsing. 
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Planning Teamindelingen en Start Seizoen 2022 – 2023 
 

(Uiterlijke) datum Stap Door 

Dinsdag 14 maart 

(19.30 uur) 

Kick off Vergadering 

Teamindelingen 2021 – 

2022 

Jaarcoördinatoren en 

jeugdbestuur 

23-03-22 Overzicht met alle spelers per team 

naar Jaarcoördinatoren 

Ledenadministratie 

23-04-22 Selectie-indelingen naar JC’s Technisch Jeugd 

Coördinatoren 

12-05-22 Alle teamindelingen van de selecties 

en de breedteteams (plus input voor 

KNVB indeling voor alle teams) naar 

Coördinator Teamindelingen 

Jaarcoördinatoren 

17-05-22 Finale teamindelingen naar web- 

redactie 

Coördinator Teamindelingen 

Dinsdag 18 mei Bekendmaking op website Webredactie 

Woensdag 19 mei Overleg over klasse-indelingen Technisch Hart + 

Coördinator Teamindelingen 

+ JC Coördinator 

Vrijdag 21 mei Bekendmaking klasse-indelingen 

aan Jaarcoördinatoren en 

teamleiders (voor zover reeds 

bekend) 

Coördinator Teamindelingen 

Vrijdag 21 tot dinsdag 

25 mei 

Check klasse-indelingen door 

Jaarcoördinatoren in overleg met de 

teamleiders en bevestiging aan 

Coördinator Teamindelingen 

Jaarcoördinatoren en 

teamleiders 

Woensdag 26 mei Sluitdatum voor aanpassingen in 

teamindelingen en klasse-indelingen 

Jaarcoördinatoren 

Donderdag 27 mei Panel behandelt eventuele klachten 

over teamindelingen en klasse- 

indelingen 

Jeugdbestuur o.l.v. 

Coördinator Teamindelingen 

Vrijdag 28 mei Definitieve teamindelingen en 

klasse-indelingen naar Secretaris 

Coördinator Teamindelingen 

Maandag 31 mei Definitieve teamindelingen en 

klasse-indelingen uploaden naar de 

Secretaris 
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 KNVB via Sportlink  

Maandag 27 juni (JO6 

– JO13) 
 

Dinsdag 28 juni (JO14 

– JO19) 
 

Woensdag 29 juni 

(meisjes) 

“Witte Rook” avonden 
 

Verplichte ouderavonden voor alle 

jeugdteams i.v.m. informatie vanuit 

club naar teams en verplichte 

verdeling teamtaken 

Jeugdbestuur en 

Jaarcoördinatoren 

Maandag 22 augustus Aanvang trainingen 
 

(tenzij de trainer aan een team 

heeft laten weten eerder te willen 

beginnen) 

Technisch Hart 

 
 

Versie 2.0 – 5-3-2022 


