
 
 

Selectie- & indelingsbeleid jeugd v.v. Kloetinge  

 

 

1. Doelstelling selectie- en indelingsbeleid 

 

Dit selectie- en indelingsbeleid heeft tot doel dat er in alle leeftijdscategorieën op dezelfde wijze 

wordt geselecteerd en ingedeeld. Verder dient dit beleid er voor te zorgen dat er in de loop van 

de achtereenvolgende seizoenen consistent wordt gehandeld. 

 

 

2. Overwegingen 

 

Bij het opstellen van dit stuk hebben twee voetbalinhoudelijke overwegingen meegespeeld. 

Deze overwegingen worden hieronder beschreven. 

 

2.1  Leeftijdsverschillen 

 

Voor jeugdspelers in de pupillen maakt een leeftijdsverschil van een  jaar vaak veel uit qua fysiek 

en voetbalvaardigheden. In de traditionele zogenaamde dubbele  jaar competities/teams kan er 

zelfs een verschil van 24 maanden optreden. Daarom biedt de KNVB sinds het seizoen 2016-

2017 enkele jaar competities aan, zodat er maximaal een verschil van 12 maanden kan optreden. 

 

Omdat een maximaal verschil van 12 maanden in de competitie en bij de trainingen 

voetbalontwikkeling en plezier in het algemeen bevordert, wil de jeugdopleiding van v.v. 

Kloetinge de KNVB-koerswijziging naar enkele jaar teams zo veel mogelijk volgen. 

 

De opzet is om dit tot en met o15 te doen. o14 en o15 spelers zijn weliswaar geen pupillen meer 

maar komen in deze leeftijdsfase wel in een groeispurt. In de groeispurt worden de fysieke 

verschillen (tijdelijk) zelfs vergroot. 

 

v.v. Kloetinge bevindt zich in een dunbevolkte regio. Dit kan er toe leiden dat er in deze regio 

weinig of geen “eerste jaar” teams worden ingeschreven in de competities en dat dit dus 

consequenties heeft voor de reistijd en voor de reiskosten. 

 

Hoewel een langere reistijd ook een kwestie van wennen is, bij andere sporten is men dit immers 

gewend, dient er een afweging te worden gemaakt tussen enerzijds voetbalplezier en  

voetbalontwikkeling en anderzijds reistijd en reiskosten. 

 

2.2. Selecteren 

 

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat bij selecteren op jongere leeftijd het gevaar bestaat dat 

de zogenaamde laatbloeiers over het hoofd worden gezien. De oplossing die voor dit aspect 

wordt gegeven, is “selecteer niet en zorg voor een gekwalificeerde trainer voor élk team”.  

Omdat v.v. Kloetinge voor de invulling van de jeugdtrainers veelal afhankelijk is van 

goedwillende ouders, is dit geen realistische oplossing. Bij v.v. Kloetinge wordt daarom vanaf o9 

met een opleidingsteam gewerkt. Omdat de wedstrijdvormen vanaf o8 naar o13 steeds wat 

groter worden, van 6:6 naar 11:11, gaan de teams bestaan uit steeds meer spelers. Dit biedt de 

mogelijkheid om de  spelers die pas op latere leeftijd hun aanleg tonen, alsnog aan een 

opleidingsteam toe te voegen. Bij de samenstelling van de opleidingsteams vanaf o9 t/m o13 

dienen de opleidingstrainers dus in alle onderliggende recreatieteams te speuren naar 

potentiële talenten. 

Versie 2019 



 
 

3. Teamindeling 

 

• Vanaf o6 t/m o15 enkele jaar teams en bij o17 en o19 dubbele jaar teams 

       Dit geldt voor zowel voor recreatieve als opleidingsteams. 

• Vanaf o11 worden er, indien getalsmatig mogelijk, meisjes-teams ingeschreven. Tot o11 

zijn het gemengde teams en spelen jongens en meisjes bij elkaar in teams. (zie ook 

bijlage 1) 

• Het aantal spelers per team wordt met een marge vastgesteld door de vereniging, hierop 

heeft een trainer/leider geen invloed. (bijlage 3) 

• Er worden twee soorten teams onderscheiden (zie ook bijlage 1): 

o Recreatieteams 

o Opleidingsteams 

• Vanaf o9 tot en met o19 is het eerste team een opleidingsteams (zie ook 

bijlage 1) 

• Alle andere teams zijn recreatieteams 

 

 

4. Spelersindeling 

 

4.1 Algemeen 

 

• Tot o10  wordt er niet met vaste keepers gewerkt en er wordt ook niet op 

geselecteerd/ingedeeld. (zie ook bijlage 1) 

• Tot o13  wordt er niet op posities geselecteerd/ingedeeld. (zie ook bijlage 1) 

• Bij de dubbele jaar teams wordt gestreefd naar een 50% - 50% verdeling tussen eerste 

jaars en tweede  jaars spelers, met een marge van +/- 10%-punt zover dit getalsmatig 

binnen de betreffende leeftijdscategorie mogelijk is. 

• Het is voor spelers niet mogelijk verzoekjes in te dienen om in een bepaald team te 

worden ingedeeld. 

• Uitgangspunt is dat er een maximale inspanning wordt verricht om de teams zo in te 

delen dat er geen spelers op de “wachtlijst” staan. 

• Het is geen doel op zich om in de loop der seizoenen groepen spelers bij elkaar te 

houden. 

• Door onderstaande punten vindt herschikking op natuurlijk wijze plaats: 

• De wedstrijdvorm ontwikkelt van 2:2  naar 11:11. 

• Op het moment dat er van enkele jaar teams naar dubbele jaar teams 

wordt overgegaan. 

• Doordat er bij de dubbele jaar teams wordt gestreefd naar een 50%-50% 

verhouding tussen eerste jaars en tweede  jaars spelers. 

 

 

4.2 Spelen in een andere leeftijdscategorie 

 

• Dispensatieaanvragen dienen vooraf met de technisch jeugdcoördinator te worden 

overlegd. Dispensatie wordt verleend: 

• om fysieke of mentale redenen 

en of 

• indien dit om getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende 

leeftijdscategorieën goed uitkomt. In deze situatie wordt gekozen voor spelers 

die hierbij fysiek en of mentaal het best aansluiten. 

(Zie bijlage 2 voor de KNVB-regels omtrent dispensatie). 



 
 

 

• De mogelijkheid blijft bestaan om spelers vervroegd door te schuiven: 

• Bij opleidingsteams om kwalitatieve redenen in relatie met maximale 

ontwikkeling.  

▪ In overleg met de technisch jeugd coördinator. 

• Bij recreatieve teams om het aantal spelers per leeftijdscategorie kloppend te 

maken 

▪ Ter beoordeling van de leeftijdscoördinatoren. 

 

4.3 Opleidingsteams 

 

• Spelers voor opleidingsteams worden geselecteerd op voetbalaanleg.  Echter ook andere 

zaken wegen mee: 

• inzet 

• met tegenslagen om kunnen gaan  

• met stress om kunnen gaan 

• de drive om zichzelf te willen ontwikkelen  

• nieuwe uitdagingen aan willen gaan 

• trainings- en wedstrijdopkomst 

• open staan voor aanwijzingen (coachbaar zijn) 

• vanaf o13  positie 

• Een speler is niet verplicht om in een opleidingsteam te spelen. Indien een speler niet in 

een opleidingsteam wil spelen, wordt hij ingedeeld in het hoogste recreatieteam. 

• Meisjes komen tot en met o15 in aanmerking voor opleidingsteams. 

 

 

4.4 Recreatieteams 

 

• Indien een speler vanuit een opleidingsteam lager wordt ingedeeld, komt hij/zij in het 

hoogste recreatieteam. 

• Spelersverschuivingen tussen recreatieteams onderling, vinden alleen plaats indien dit 

getalsmatig nodig is.  

o Indien er bij recreatieteams met spelers moet worden geschoven, vinden deze 

verschuivingen plaats op basis van: 

▪ Voetbalaanleg 

▪ Motivatie/inzet 

▪ Trainings- en wedstrijdopkomst  

▪ Vanaf o13 op positie 

 

 

  



 
 

5. Indelingsprocedure recreatieteams 

 

In maart geeft het kader van elk team door: 

 

• van de eerste jaars én indien van toepassing de tweede jaars: 

• De drie beste spelers (vanaf o13: beste aanvaller, middenvelder en verdediger) 

• De drie minste spelers (vanaf o13: minste aanvaller, middenvelder en verdediger) 

• Welke speler(s) uit het team moet er écht hoger of lager worden ingedeeld? 

• Welke speler(s) dienen in een opleidingsteam te komen? 

• Welke speler(s) om fysieke of mentale redenen in aanmerking voor dispensatie 

zouden (kunnen) komen 

• Welke speler(s) om fysieke of mentale redenen een jaar vervroegd 

doorgeschoven zouden (kunnen) worden 

• Vanaf o13  in welke linie elke speler het best tot zijn recht komt 

• Van welke speler(s) het twijfelachtig is of ze komend seizoen blijven voetballen bij 

v.v. Kloetinge en wat hiervan de reden is. (Vooral relevant voor oudere spelers, 

bijvoorbeeld die het volgend schooljaar gaan studeren) 

• Welke speler(s) hebben een slechte trainingsopkomst (minder dan 60%) en of 

wedstrijdopkomst (minder dan 80%). 

• Welke speler vormt een uitdaging qua coaching/begeleiding. 

• Voor bovenstaande informatieoverdracht is een standaard formulier ontwikkeld. 

Op dit formulier wordt ook vermeld, waarvoor de informatie wordt gebruikt. 

• De leeftijdscoördinator neemt contact op met spelers die een slechte trainingsopkomst 

en of wedstrijdopkomst hebben met de vraag om toelichting van slechte opkomst. 

In overleg met de speler/ouders wordt deze speler voor het nieuwe seizoen wel, onder 

voorbehoud of in het uiterste geval niet ingedeeld. 

De leeftijdscoördinator observeert en of neemt contact op met spelers die volgens de 

trainer/leider een uitdaging vormen qua coaching/begeleiding. In overleg met de 

speler/ouders wordt deze speler voor het nieuwe seizoen wel, onder voorbehoud of in 

het uiterste geval niet ingedeeld. 

• De leeftijdscoördinator maakt op basis van deze gegevens de eerste conceptindeling. 

• Maart/april bespreekt de leeftijdscoördinator de eerste conceptindeling met de 

betreffende trainers/leiders.  

• De input van de trainers/leiders op de eerste conceptindeling, leidt tot een tweede 

conceptindeling. 

• De spelers die tijdens de totstandkoming van de tweede conceptindeling een 

discussiepunt vormen, worden tijdens trainingen/wedstrijden bekeken door leeftijd 

coördinator, technisch jeugdcoördinator en of interne scouts. 

• In mei wordt er, op basis van de observaties tijdens trainingen en wedstrijden, over 

bovengenoemde spelers beslist, wat leidt tot derde conceptindeling. 

• Direct na het verstrijken van de overschrijvingsperiode (15 juni)  worden eventuele 

spelersveranderingen (nieuwe, vertrekkende en of stoppende spelers) in de derde 

conceptindeling verwerkt, wat leidt tot de vierde en definitieve indeling.  

• Een week na het verstrijken van de overschrijvingstermijn worden spelers op de hoogte 

gesteld van de indeling. 

 

 

  



 
 

6. Indelingsprocedure opleidingsteams 

 

• In de periode van januari t/m april zoeken de opleidingstrainers van o9 tot en met o13 

bij alle teams in de onderliggende leeftijdscategorie naar potentiele spelers voor de 

opleidingsteams. 

• Vanaf februari gaan spelers vanaf o14 uit de opleidingsteams beurtelings meetrainen 

met het opleidingsteam uit de oudere leeftijdscategorie.   

• In maart/april geven de recreatietrainers aan de leeftijd coördinatoren de potentiele 

spelers voor de opleidingsteams door. 

• In april worden de potentiele spelers door de trainers van de betreffende 

opleidingsteams bekeken tijdens wedstrijden en trainingen.  

• De trainers van de genomineerde spelers zullen worden geïnformeerd over het besluit.  

• Eventueel trainen in mei de genomineerde potentiele spelers mee met het betreffende 

opleidingsteam. 

• Eind mei bepalen de trainers van de opleidingsteams welke spelers er in de selectie 

komen. Bij twijfel kan advies worden gevraagd aan de technisch jeugdcoördinator. 

• Een week na het verstrijken van de overschrijvingstermijn worden de selectie indelingen 

bekend gemaakt. 

 

Spelers van buitenaf 

 

• De opleidingstrainer bepaalt aan de hand van het niveau van waar spelers vandaan 

komen en eventuele andere informatie of een speler met het opleidingsteam of het 

hoogste recreatieteam (tweede team) gaat meetrainen. Uitgangspunt is dat een speler 

van een lager niveau eerst met het tweede team meetraint. Een speler van gelijk of hoger 

niveau traint met het opleidingsteam mee.  

• Spelers van buitenaf kunnen vanaf april mee trainen. 

 

  



 
 

7. Vijfjaren beleidsplan 

 

In het beleidsplan van VV Kloetinge wordt ook over selecteren en indelen gesproken. Door 

het nieuwe KNVB-aanbod van enkel jaars competities en de interne behoefte om tot een 

meer richtinggevend beleidsstuk te komen vervangt dit document dit onderdeel van het 

beleidsplan. 

 

7.1 Levend document 

 

Dit selectie- en indelingsbeleidsdocument is bedoeld als levend document wat jaarlijks op 

basis van ervaringen kan worden aangepast. Aan dit document is een versienummer 

gekoppeld. Aan elk seizoen wordt een versienummer gekoppeld zodat altijd terug te vinden 

is, op basis van welke versie de selectie en indeling van een bepaald seizoen tot stand is 

gekomen. 

 

Versie Jaar wijziging 

1 2018 Startdocument 

2 2019 Opleidingsteam vanaf o9 i.p.v. o8. 

Bijlage 1 gewijzigd. 

 

  



 
 

Bijlage 1 

 

 

11:11 

A o19 Vanaf o17 geen meiden 

in opleidingsteams. 
Vanaf o13 vaste 

posities mogelijk. Vanaf o11 meisjes 

teams mogelijk. 
Vanaf o10 vaste 

keeper mogelijk. 

Vanaf o9 is het eerste 

team een opleidings-

team. De overige 

teams zijn 

recreatieteams. 

B o17 

C 2e jrs o15 

 C 1e jrs o14 

D 2e jrs o13 

8:8 
D 1e jrs o12 

 
E 2e jrs o11 

6:6 

E 1e jrs o10  

F 2e jrs o9  

F 1e jrs o8 

Alle teams zijn (niet geselecteerde) recreatieteams. 4:4 mini 2e jrs o7 

2:2 mini 1e jrs o6 

  



 
 

Bijlage 2 

 

 

LEEFTIJDSDISPENSATIE seizoen 2018/2019 (alleen toegestaan in de categorie B) 

 

In de gehele categorie B kan met dispensatiespelers worden gespeeld. Dat geldt dus ook 

voor het seizoen 2018/'19.  

Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team 

toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 

tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen.  

Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen 

meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO8 en JO9. 

  

 

Competitie Spelvorm geboortejaar Aantal dispensatiespelers 

JO8  6x6  2011  In alle klassen maximaal 1 per team 

JO9  6x6  2010  In alle klassen maximaal 1 per team 

JO10  6x6  2009  In alle klassen maximaal 1 per team 

JO11  8x8  2008  In alle klassen maximaal 2 per team 

JO12  8x8  2007  In alle klassen maximaal 2 per team 

JO13  11x11  2006  In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO14  11x11  2005  In alle klassen maximaal 3 per team 

JO15  11x11  2004  In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO16  11x11  2003  In alle klassen maximaal 3 per team 

JO17  11x11  2002  In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO18  11x11  2001  In alle klassen maximaal 3 per team 

JO19  11x11  2000  In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team 

        

MO11  8x8  2008  In alle klassen maximaal 2 per team 

MO13  8x8  2006  In alle klassen maximaal 2 per team 

MO13  11x11  2006  In alle klassen maximaal 3 per team 

MO15  11x11  2004  In alle klassen maximaal 3 per team 

MO17  11x11  2002  In alle klassen maximaal 3 per team 

MO19  11x11  2000  In alle klassen maximaal 3 per team  

 

Aanvragen via de KNVB is niet meer nodig  

  



 
 

Bijlage 3 

 

Wedstrijdvorm Leeftijdscategorie Aantal spelers per team 

11:11 

o19 

19-1: tussen 16 en 20 

19-2 en verder: tussen 15 en 18, waarbij 19-2 er 

minder dan 19-3 en verder moet hebben omdat zij 

ook spelers van 19-1 terugkrijgen. 

o17 

17-1: tussen 16 en 20 

17-2 en verder: tussen 15 en 18, waarbij 17-2 er 

minder dan 17-3 en verder moet hebben omdat zij 

ook spelers van 17-1 terugkrijgen. 

 

o15 Tussen 14 en 16 

o14 Tussen 14 en 16 

o13 Tussen 14 en 16 

8:8 
o12 10 of 11 

o11 10 of 11 

6:6 

o10 8 of 9 

o9 8 of 9 

o8 8 of 9 

4:4 o7 5 

2:2 o6 5 (twee groepen samengevoegd) 

 

 

 

 

 

 


