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AGENDA 
 

• Doel van de avond, werkwijze , indelingsaspecten. 
• vvLEO profiel. 
• Seniorenperspectief. 
• Leerpunten uit het laatste indelingsproces. 
• Vooruitzicht aantal jeugdteams. 
• Indelingskader jeugdteams. 
• Tijdlijn. 
• Belang van de inventarisatie. 
• Wie doet wat. 
• Vragen 
• Sluiting 
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DOEL VAN DEZE AVOND 
 
 

• Openheid van zaken geven m.b.t. vvLEO teamindelingsproces 
2014-2015. 

• Gelijke begripsvorming door de hele vereniging over de 
hoofdlijnen. 

• Realistische verwachtingen. 
• Maximale betrokkenheid van vrijwillgers bij de 

teamindelingen en het bemensen van de leider- en 
trainerfuncties. 

• Iedereen dezelfde informatie. 
• Fijnslijpen van dit informatiepakket. 
• Bekendheid over aan wie welke vragen gesteld kunnen 

worden. 
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WERKWIJZE 
 
 
• Uitleg over dit ‘informatiepakket’ via korte presentaties. 

 
• Korte dialoog per onderwerp. 

 
• Aandachtspunten noteren en meenemen in het proces. 

 
• Presentatiemateriaal beschikbaar maken op de vvLEO website. 
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ASPECTEN VAN HET INDELINGSPROCES 

 
 

• Samenstellen van de teams voor het komende seizoen. 
 

• Vaststellen trainers. 
 

• Vaststellen teamleiders. 
 

• Afstemming met de juiste mensen op het juiste moment. 
 

• Van het begin tot het eind, geregelde communicatie. 
 

• 1 juni 2014 duidelijkheid over de indelingen voor iedereen. 
 

• Proces verder verbeteren - evaluatie 



vvLEO PROFIEL 
 
• Sociale vereniging, voetballers , vrijwilligers en supporters 

ontmoeten elkaar. 
 

• Plezier in sportieve prestaties staat voorop. 
 

• Maximale ontwikkeling op eigen niveau met inzet van eigen 
spelers en vrijwilligers. 
 

• Gelijke kansen voor alle leden. 
 

• Voetbal en competitiedeelname voor iedereen op een 
passend niveau. 
 

• Positief Coachen, gedragscode, VOG. 
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SENIORENPERSPECTIEF 

• Popke Gerlofs vertelt over de samenhang tussen seniorenvoetbal en 
jeugdvoetbal en deelt de laatste inzichten m.b.t. vvLEO seniorenbeleid. 
 

• Er moet bij de senioren rekening worden gehouden met de ontwikkeling  
dat instromende jeugd een stijgend voetbalniveau met zich mee brengt. 
 

• Het is belangrijk dat vvLEO de jeugd perspectief biedt in het 
seniorenvoetbal, zowel qua organisatie rondom de teams als qua 
speelniveau van de selectie en de daarop volgende teams. 
 

• vvLEO moet aantrekkelijk blijven voor de doorstromende jeugd.  
 

• De laatste inzichten over het seniorenbeleid zijn grotendeels beschreven. 
Zodra dit beleid is vastgesteld volgt hierover nadere communicatie door de 
Senioren Commissie. 
 

• Het seniorenbeleid vormt het kader voor de teamindelingen van de 
seniorenteams.  
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LEERPUNTEN UIT VORIGE TEAMINDELINGEN 
 
 
• Wegnemen tweedeling over selectie- en niet-selectie indelingsproces. 
• Eenduidige en afgestemde processtappen door de hele vereniging. 
• Tijdige informatie over de voortgang van het proces. 
• Duidelijke en eenduidige afspraken voor alle betrokkenen. 
• Nakomen van afspraken en zaken niet op zijn beloop laten. 
• Open communicatie gedurende het proces met ruimte voor dialoog. 
• Geen achterkamertjespolitiek of de schijn daarvan. 
• Transparante beoordeling van spelers (spelersvolgsysteem is er niet) 
• Veel meer aandacht voor de plaatsing van jeugd in de senioren.  
• Uitvoeriger afweging  van de voor- en nadelen per gewenst 

vriendenteam; mogelijke gevolgen beter doorspreken, afstemmen en 
vastleggen. 
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LEERPUNTEN IN PRAKTIJK BRENGEN DOOR… 
 
 
• …tijdig informatie te delen over voorlopige teamindelingen. 

 
• …gezamelijk optrekken van SC, TC en JC. 

 
• …in discussiegevallen duidelijke argumentatie te vragen bij de 

keuze voor spelers 
 

• …met een vastgelegd stappenplan, tijdlijn en 
communicatieplan te werken. 
 

• …een centrale regie functie te hebben.  



Leeftijdsopbouw jeugd 2014-2015. 
 

• Meisjes mogen een categorie lager. 
• Aanwas nieuwe leden niet meegenomen in deze grafiek. 
• Afmelding leden niet meegewogen in de ze grafiek.  
• Maximaal 3 leeftijddispensaties per leeftijdscategorie toegestaan. 

A (17-18) B (15-16) C(13-14) D(11-12) E(9-10) F(7-8) MP(<8) 

m1 3 6 4 4 4 1 0 

m2 3 0 7 8 3 1 0 

j1 28 20 34 38 19 18 1 

j2 17 30 43 48 34 18 6 
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VOORUITZICHT  JEUGDVERDELING 
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m1 = meisjes 1e jaar 
m2 = meisjes 2e jaar 
j1 = jongens 1e jaar 
j2 = jongens 2e jaar 
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A (17-18) B (15-16) C(13-14) D(11-12) E(9-10) F(7-8) MP(<8) 

• A,B,C,D => gerekend met 15 spelers per team 
• E,F => gerekend met 9 spelers per team 
• MP => gerekend met ca. 5 spelers per team 
• A-meisjes naar verwachting bij de dames en niet gerekend in de betreffende 

leeftijdscategorie. 
• Verhouding tussen meisjesteams en gemengde teams nog niet bekend.  
• Prognose aanmeldingen en opzeggingen niet meegenomen in de statistieken. 
• 7x7 mogelijkheid bij D-teams 

THEORETISCH VERDELING OVER DE JEUGDTEAMS 
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vvLEO TEAM-AMBITIES 
 
• Sociaal  maatschappelijke ambitie en doelstelling is voor alle teams gelijk. 
• Sociaal maatschappeijk ambitie gaat boven de voetbaltechnische capaciteit. 
• Spelers hebben verschillende behoeften om de primaire vvLEO ambitie te ervaren. 
• vvLEO moet rekening houden met klasseindelingen door de KNVB op basis van niveaus. 
• Ambitie om per leeftijdscategeorie een ‘hoofdklasse team’ te hebben hangt af van  

spelerspotentieel en het in stand kunnen houden an de primaire ambitie. 
• Beperkte maar geen ultieme ‘doorselectie’ waardoor D6 en D7 goed kunnen meedoen. 

INDELINGSKADER  JEUGDTTEAMS 
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voetbaltechnische capaciteit 
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HOOFDLIJN TEAMINDELINGS-PROCES 
 
1. Stimueren meisjesvoetbal – we volgen de ontwikkelingen op de voet. 
2. Indelen volgens KNVB leeftijdscategorieën. 
3. Wisselende teamsamenstellingen stimuleren door de seizoenen heen. 
4. Indelingsvolgorde in voorgaande (fictieve) voorbeeld. D1, D2, D3 samenstellen door de 

aangestelde trainers , gevolgd door D4 t/m D7 via indelingsoverleg.  
5. Trainers vormen zich een beeld van het spelersaanbod geholpen door collega trainers en 

leiders. Hints en tips over spelers moeten naar technischecommissie@vvleo.nl 
6. Spelers vullen het spelersinventarisatieformulier in. Garanties kunnen niet gegeven 

worden. 
7. M.b.t. de voorlopige selectieteams samen mogen/kunnen per leeftijdscat. nog 5 of 3 

spelers afvallen.  
8. Trainers delen de namen van de geselecteerde spelers met de jeugdcoördinator.  
9. Jeugdcoördinatoren maken een indelingsvoorstel voor de resterende teams. 
10. Er volgt een aantal indelingsvergaderingen om de teamindelingen vast te stellen, 

waarbij spelerswensen en dispensatiebehoeften worden meegewogen. 
11. Fijnafstemming van de teams; b.v. via testtrainingen, oefenwedstrijden wordt voorzien. 

nb. Er is voorgesteld om dit na de competitie te doen en om in ieder geval de 
activiteiten van de huidige teams niet in de weg te zitten.   

12. Publicatie van de teams, aangestelde trainers en leiders vóór de zomervakantie !! 
 

mailto:technischecommissie@vvleo.nl


TIJDLIJN 
 

1. 2 wekelijks Update via LEO media. 
2. december Oproep en actieve werving van trainers.   
3. mid januari Aankondiging  teamindelingsproces vvLEO media. 
4. 12 februari Eerste verdelingsprognoses op basis van Sportlink gegevens. 

  1e informatieavond teamindelingen. 
 

5. eind februari Overleg coördinatoren t.b.v. eenduidige agenda en aanpak indelingsvergaderingen. 
6. 1 maart Voorstellen selectietrainers en vaststellen hiaten. 
7. 1e wk maart Kick off indelingsvergadering per leeftijdscategorie. 
8. vanaf 1 maart Start spelers- + vrijwilligersinventarisatie (formulier) 

  - aantallen teams 
  - aantal selectieteams per categorie 
  - selectietrainers bekend 

9. 1 april  Voorlopige selectieteams, waarvan nog 5 resp. 3 kunnen/zullen afvallen 
  - uiterste inleverdatum  

10. 1e wk april 2e informatieavond teamindelingen 
 

11. april - mei 2 tot 3 teamindelingsvergaderingen; samenstellen van de teams 
12. 1 juni  Publicatie indelingen, trainers en leiders. 
13. na 1 juni Nadere vaststelling laatste toetsing selectieteams. 
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INVENTARISATIEFORMULIER 



1 VAN 2 – WIE DOET WAT 
 

Selectietrainers 
• Samenstellen van selectieteams. 

 
Trainers 
• Informatie verstrekken over spelers. 
• Hints en tips over spelers doorgeven aan de tecnische commissie.  

 
Leiders 
• Informatie verstrekken over spelers. 
• Hints en tips over spelers doorgeven aand etechnische commissie. 
• Zorgdragen dat team- en spelerszaken worden ingebracht in het indelingsproces. 
• Zorgen dat spelersinventarisatieformulieren worden ingevuld en ingeleverd bij de 

jeugdcoördinator 
• Aanmeldingen en opzeggingen goed in de gaten houden en zorgen dat de 

ledenadministratie op de hoogte is  ledenbeheer@vvleo.nl  
 

lead jeugdcoordinator – Guido Visser 
• Samenhang, proces- en werkwijzeadvies aan jeugd coordinatoren 
• Beoordelen communicatiestukken. 
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2 VAN 2 – WIE DOET WAT 
 

Jeugdcoördinatoren – Jan Roelf Datema (AB); Guido Visser (C); Nol v.d. Haterd (D); 
       Mirjan Radsma (E); Renate de Jong (F en MP) 

• Leiden van de indelingsvergaderingen. 
• Trekken van het teamindelingsproces inclusief in- en uitstroom. 
• Behandelen plaatsing van nieuwe leden en het opzeggen van leden.  
• ‘Niet op te lossen’ conflicten escalaren naar de JC. 

 
TC vertegenwoordigers – Martin Brouwer; Ronald Dekens; Hans Derks; Niek Dokter; 

             Wim Biemold; Gerard Slagter evt. Nico de With en Theo Migchelsen  
• Inbreng voetbaltechnisch advies. 
• Onafhankelijke oordeelvorming over spelers waar gewenst of nodig. 
• TC vertegenwoordigers worden aan leeftijdsgroepen gekoppeld. 
• TC heeft de mogelijkheid gebruik te maken van onafhankelijke ‘scouts’  
 
JC vertegenwoordigers – Klaas Bos (AB); Henkjan Woltinge (CD); Frank v/d Giezen 
• ‘Onoplosbare conflicten tot een oplossing leiden. 
• JC-leden zijn zoveel mogelijk aan leeftijdscategorien gekoppeld. 
 
JC regiehouder – Edwin v/d Schee 
• Voortgangbewaking procestappen vanuit JC. 
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GENOTEERD TIJDENS INFORMATIE-BIJEENKOMST 
 
 
Vraag/Opmerking: LEO 1 speelt 4-4-2, terwijl LEO jeugd 4-3-3 speelt, dat vind ik vreemd. 
Antwoord: De speelstijl bij LEO is één van de onderwerpen, die op de to-do-list staat bij de 
TCie; daar komen we vooralsnog niet aan toe, omdat de aandacht eerst uitgaat naar de 
LEO-Leerlijn. 
 
Vraag/Opmerking: Hoe moeten we omgaan met ongemotiveerde spelers tijdens de training 
Antwoord: Enerzijds willen we het trainerskader opleiding en begeleiding geven om met o.a. 
dit soort zaken om te kunnen gaan, anderzijds proberen we oplossingen aan te bieden in de 
vorm van meerdere E/F teams gezamenlijk te laten trainen in een carrousel vorm. E.e.a. 
heeft de aandacht van de Tcie. 
 
Vraag/Opmerking: Selectie van spelers: kunnen we kijken naar een andere vorm, waarbij er 
niet spelers afvallen (teleurstelling), maar spelers juist naar boven schuiven 
Antwoord: de TCie zal in de eerstvolgende vergadering bekijken of we hier mogelijkheden 
toe zien.  
 
Vraag/Opmerking: Spelers inventarisatie: waarom vanaf 1 maart en waarom pas uiterlijk 6 
april inleveren 
Antwoord: We zullen vasstellen of we e.e.a. eerder kunnen inzetten en afronden. 
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GENOTEERD TIJDENS INFORMATIE-BIJEENKOMST 
 
 
Vraag/Opmerking: Bijdrage keeperstrainers m.b.t. keepers niet verwerkt in het proces 
Antwoord: We zullen vasstellen hoe we dit in het huidige proces op een goede manier 
kunnen inpassen. 
 
Vraag/Opmerking:Informatievoorziening naar leiders verbeteren, m.b.t. de wijze van 
voetballen en wat de taken van een leider zijn 
Antwoord: We zullen vaststellen of we hiertoe een verbeterslag kunnen maken, d.m.v. een 
informatieboekje en/of informatiesessie voor nieuwe leiders, trainers, ouders 
 
 
Vraag/Opmerking: Overgang E's (klein veld) naar D's (groot veld) is bijzonder; is hier 
aandacht voor? 
Antwoord: Er ligt een plan om een spelregelcursus te organiseren in samenwerking met 
COVS Centraal Drenthe. Organisatie vanuit de JC. Vervolgens ligt er het plan om een interne 
oefenwedstrijd te organiseren voor alle huidige 2e jaars E's op een groot veld om zo het 
geleerde ook te ervaren. Deze "oefenwedstrijden" zullen dan niet op een zaterdag 
plaatsvinden maar op een doordeweekse avond. 
 


