
 Omgang even leeftijdscategorieën seizoen 2018-2019 
 
Afgelopen periode heeft een werkgroep met afgevaardigden van JC, TC, selectie- en 
niet-selectietrainers zich bezig gehouden met de omgang met even leeftijdscategorieën voor komend 
seizoen. Aan het begin van het seizoen hebben de JC en de TC een gezamenlijk standpunt 
ingenomen dat door de werkgroep opnieuw bekeken is.  
  
De werkgroep is unaniem van mening dat het voor de individuele ontwikkeling beter is om daar waar 
het kan, zo veel mogelijk naar even leeftijdscategorieën te gaan. De volgende 
richtlijnen/uitgangspunten worden voor seizoen 2018-2019 gehanteerd: 
  

● Uitgangspunt is dat een speler voetbalt met zijn leeftijdsgenoten en dus ingedeeld wordt in de 
leeftijdscategorie waarin hij of zij thuishoort.  

● Uitzondering op bovenstaande is dat wanneer een speler qua niveau zijn eigen categorie 
ontstijgt, hij of zij geplaatst wordt in een oneven categorie. 

● De even leeftijdscategorie wordt gezien als opleidingscategorie voor de oneven categorie. De 
even categorie bestaat met name uit spelers die er nog niet aan toe zijn om in een hogere 
groep te spelen. Fysieke, motorische en sociaal-emotionele redenen kunnen hieraan ten 
grondslag liggen.  

● Per seizoen wordt bekeken welke even leeftijdscategorieën op te richten zijn. Dit betekent 
dus dat het per seizoen kan veranderen of er een bepaalde even categorie aanwezig is. Het 
aantal teams per categorie kan ook per seizoen veranderen. 

● Het aantal teams per leeftijdscategorie kent geen minimum of maximum.  
● De 'werkgebieden' van de verschillende coördinatoren blijven onveranderd. O12 blijft 

bijvoorbeeld verantwoordelijkheid van de JO13-coördinator.  
 
In praktijk: 

● Het aantal teams dat normaliter in een oneven categorie thuishoorde, wordt gesplitst in 2 
categorieën (het oude eerste- en tweedejaars).  

● De selectietrainers van de oneven categorie selecteren de beste spelers van 2 categorieën 
voor het oneven eerste team. Spelersinventarisatie, spelersrapporten en input technisch 
coördinator en jeugdcoördinatoren ondersteunen de selectietrainer hierbij.  

● De selectietrainers van de even categorie zijn vervolgens aan de beurt en selecteren daarna 
de beste spelers voor het eerste even team. Uiteraard komen alleen die spelers hiervoor in 
aanmerking, die in deze betreffende leeftijdscategorie vallen.  

● Mocht het voorkomen dat er een 2e selectietrainer/team wordt benoemd voor een bepaalde 
oneven categorie, dan is diegene vervolgens aan de beurt om het 2e selectieteam in te delen.  

● De indelingsvergadering deelt vervolgens, met behulp van advies van de selectietrainer, TC, 
JC, spelersrapporten en spelersenquêtes de overige oneven en even categorieën in. 

● Op basis van de huidige spelersaantallen starten we komend seizoen met JO7, JO8, JO9, 
JO10, JO11 en JO12. Er wordt geen JO14, JO16 en JO18 opgericht. 

 
We hebben gesproken over het voorkomen van het feit dat het laagste team in een bepaalde 
categorie ‘het afvoerputje van de vereniging wordt’. Ons inziens zal dit met deze nieuwe manier van 
indelen minder aan de orde zijn, omdat men beter ingedeeld zal worden naar leeftijd (en daarmee 
naar sterkte). Zo is het op dit moment bijvoorbeeld het geval dat JO13-3 bestaat uit het grootste deel 
eerstejaars spelers. Zij waren achteraf gezien beter op hun plek geweest in een JO12-2 team, omdat 
ze dan tegen alleen leeftijdsgenoten hadden gespeeld (en bovendien op kleiner veld in een 8x8 
setting). Met name in de jongere leeftijdscategorieën is het verschil tussen eerste- en tweedejaars 
groot. Dit speelt bijvoorbeeld minder in een JO17-categorie.  
 



Deze omgang met de even leeftijdscategorie geldt voor komend seizoen als pilot bij de genoemde 
categorieën. Uit evaluaties zal moeten blijken of deze manier van indelen ook voor de verdere 
toekomst zal gelden. We denken dat de noodzaak voor even leeftijdscategorieën op dit moment veel 
meer bij de lagere leeftijdscategorieën (dan de hogere) aanwezig is, omdat daar de onderlinge 
verschillen veel groter zijn. Spelersaantallen per categorie spelen ook een belangrijke rol.  
 
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet contact op te nemen met de 
betreffende leeftijdscoördinator.  
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