
Selectieprocedure The Gunners 

 

Om de selectie procedure zo georganiseerd en transparant mogelijk te laten verlopen hebben we als 

Technische Commissie van The Gunners gemeend een aantal zaken rondom de selectieprocedure 

vast te leggen en toe te lichten. 

Het betreft een aantal uitgangspunten en afspraken die ertoe leiden dat het selectiebeleid binnen 

The Gunners eenduidig is. 

Op deze manier trachten wij spelers, ouders, trainers en leiders duidelijkheid te verschaffen. 

Hieronder volgt een overzicht van de selectieteams en de verantwoordelijke personen binnen de 

club die de teams uiteindelijk op basis van criteria en onderling overleg samenstellen. 

  

De Selectieteams voor komend seizoen zijn: 

- Jo19-1 

- Jo17-1 

- Jo15-1 / Jo14-1 

- Jo13-1 / Jo12-1 

- Jo11-1 / Jo10-1 

- Jo9-1 

 

De Selectiecommissie bestaat uit: 

- Hoofd Technische Commissie 

- TC coördinator  

- Interne Scout 

- Selectietrainer 

 

Selectiecriteria: 

- Voetbaltechnische en tactische vaardigheden  

- Fysieke kwaliteiten 

- Samenstelling team/positie/balans 

- Het gedrag 

- Inzet en motivatie 

 

 



Om duidelijkheid voor alle betrokkenen te verschaffen staat hieronder beschreven wat het traject is 

wat doorlopen wordt om tot de uiteindelijke samenstelling van de teams te komen. 

1. Gedurende het najaar seizoen worden ALLE jeugdteams bij hun thuiswedstrijden minimaal 3x 

bezocht door de betreffende Technisch coördinator ( TC ) en de Interne scout. De Interne 

scout noteert namen van spelers die hem opvallen en sluit dit kort met de TC. 

 

2. In de Winterstop wordt er door de TC, de Interne scout, in samenspraak met de betreffende 

trainer van een team, een evaluatieformulier aangaande de spelers ingevuld en beoordeeld. 

De bevindingen over (bepaalde) spelers die hieruit voortkomen worden besproken en deze 

spelers worden met extra nadruk na de Winterstop in de gaten gehouden. 

 

 

3. In april volgt een tweede evaluatie moment, waarbij vooral gekeken wordt of de 

verwachtingen die we als Selectiecommissie hadden ook zijn uitgekomen. Op dat moment 

worden de trainers van alle teams ook weer verzocht hun spelers te beoordelen. 

 

4. Eind april zal er vervolgens op basis van de informatie verkregen via de Interne scout/trainers 

en leiders, door de Technisch coördinatoren lijsten worden opgesteld van de spelers die in 

aanmerking komen voor een selectieteam. 

Indien er onvoldoende spelers beschikbaar zijn voor een selectieteam vanwege de nodige 

twijfelgevallen, wordt er in overleg tussen TC, Interne scout en trainer een aantal selectietrainingen 

ingelast om alsnog tot een eenduidig besluit te komen. Als club beseffen wij ons terdege dat 

dergelijke selectietrainingen vooral bij de jongere jeugd nog wel eens als spannend wordt ervaren. 

5. Half de maand mei zal er een laatst overleg plaatsvinden waarbij de teams definitief worden 

samengesteld. Let wel, uiteindelijk is het de Technisch coördinator in samenspraak met het 

Hoofd TC, die de eindverantwoording draagt voor welke speler in welk team geplaatst gaat 

worden. 

 

6. Eind mei zal het Hoofd Technische commissie zorgdragen voor het feit dat de indelingen van 

ALLE teams op de website worden geplaatst en wordt op dat moment dus ook de Wedstrijd 

coördinator op de hoogte gesteld, zodat hij de KNVB tijdig kan inlichten over de in te 

schrijven teams en de bijbehorende klasse. 

We hopen hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de procedure over de samenstelling van de 

selectieteams, waarbij wij vooral willen benadrukken dat de spelers die niet in een selectieteam 

terecht komen voor ons van even zo groot belang zijn als degene die wel in een dergelijk team 

komen. Plezier en lekker voetballen is uiteindelijk het uitgangspunt en het is onze plicht dat ieder lid 

van onze club te bieden. 

Voor vragen of meer informatie kunnen jullie terecht bij: 

Technische commissie  

v.v. The Gunners  


