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1. Document en versiebeheer 
Deze versie van het ‘Team indelingsproces voor de jeugd’ is goedgekeurd voor algemene publicatie. Dit document 

is een ‘levend’ document dat zo goed mogelijk de actuele situatie met de doelstellingen beschrijft. 

Het eigenaarschap van dit document berust bij de Jeugd Commissie (JC). Wijzigingen in dit document worden 

uitsluitend doorgevoerd met goedkeuring van de JC via de JC-vergadering die gedurende het seizoen 

tweewekelijks wordt gehouden. 

Het elektronische brondocument wordt beheerd door de secretaris van de Jeugdcommissie. Wijzigingsverzoeken 

kunnen worden ingediend per email aan jeugdbestuur@vvleo.nl. 

 

Versie Wijzigings-

datum 

Goedgekeurd door Omschrijving van de wijziging 

1.0 16/01/2012 Arend Ringnalda Initiële document voorgesteld door de Technische Commissie (autheur: R. 

Dekens)  en goedgekeurd door de jeugdcommissie. 

1.1 15/10/2012 Arend Ringnalda Hoofdstuk 1 versiebeheer toegevoegd. 

Wijziging in paragraaf 2.1 ‘algemene uitgangspunten’, 2.5.1 ‘Lid Technische 

Commissie’ . TC stelt geen trainers aan maar doet aanstellingsvoorstellen. 

JC mag anders beslissen.  

mailto:jeugdbestuur@vvleo.nl
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2. Teamindelingsprocedure 

2.1. Algemene uitgangspunten 

1. Het vvLEO jeugdplan beschrijft de algemene verenigingsuitgangspunten die mede bepalend zijn voor dit 

teamindelingsproces. 

2. De teamindelingsprocedure beschrijft hoe de samenstelling van de jeugdteams per seizoen tot stand komt. 

3. De Technische Commissie (TC) coördineert het proces voor de samenstelling van de selectieteams. 

4. De jeugdcoördinatoren coördineren het proces voor de samenstelling van de niet-selectieteams, waarbij de 

agenda wordt vastgesteld door de TC. 

5. TC doet voorstellen voor het aanstellen van de selectietrainers voor de selectieteams. 

JC  mag na overleg en bij ernstige bezwaren anders beslissen. 

6. TC doet in overleg met de jeugdcoördinatoren voorstellen voor de technische organisatie (jeugdtrainers)  JC 

mag na overleg en bij ernstige bezwaren anders beslissen. 

7. HB en JC toetsen ieder voor zich de wijze waarop de TC de aan haar gedelegeerde taken uitvoert. 

2.2. Selectieteams 

2.2.1. Specifieke uitgangspunten 

1. Maximale teamprestatie en voetbalontwikkeling met behoud van plezier en sociaal evenwicht in het team. 

2. Maximale voetbalweerstand in de competitie is belangrijker dan behalen van het kampioenschap. 

3. Een selectieteam in A t/m D categorie bestaat uit 13-15 spelers 

4. Een selectieteam in de E en F categorie uit 9-10 spelers. 

5. De selectietrainers zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectieteams evenals de wijze en 

motivatie waarop de indeling van de selectieteams tot stand is gekomen 

6. Het aantal selectiewaardige spelers en de spelers die daadwerkelijk selectievoetbal willen spelen is bepalend 

voor het mogelijke aantal selectieteams. 

7. Bij onvoldoende selectiewaardige spelers dwingt vv LEO geen selectieteam af. 

8. Liefst en maximaal 2 selectieteams voor de leeftijdscategorieën D t/m A. 

9. Bij 5 of meer teams in de leeftijdscategorieën D t/m A, wordt het derde team samengesteld op basis van 

criteria voor selectieteams. Het derde team wordt verder beschouwd als niet-selectieteam. Het team waar de 

‘knip’ ligt van selectie en niet-selectie is dus zelf geen selectieteam.  

10. Voor teams die zijn samengesteld met criteria voor selectieteams geldt dat het eerste team sterker is als het 

tweede en het tweede sterker dan het derde. 

11. Een tweede selectieteam moet ondersteuning kunnen bieden aan het eerste  selectieteam en de brug tussen 

de teams mag niet te groot zijn. 

12. Alle eerste selectieteams (F t/m D-categorie) worden ingedeeld in de hoofdklasse of hoger. Doelstelling voor 

de selectieteams A1, B1 en C1 is te spelen op Hoofdklasse niveau of hoger. 

13. Het tweede selectieteam van de leeftijdscategorie speelt minimaal één klasse daaronder. 

14. Het aantal selectieteams voor de E- en F-categorie wordt elk seizoen opnieuw bepaald aan de hand van aantal 

teams en kwaliteitaanbod van spelers. 

15. De selectietrainers doen een voorselectie voor de selectieteams.  

16. Spelers kunnen op- en afstromen; blijvende plaatsing in het selectieteam is dus niet is gegarandeerd. 
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17. Opstromen of afstromen van spelers gebeurt op basis van de criteria voor selectiespelers en met goedkeuring 

van de TC. 

2.2.2. Indelingscriteria 

1. voetbaltechnische vaardigheden 

2. voetbalinzicht 

3. persoonlijkheidskenmerken (inzet en (sociaal) gedrag in en rondom het veld); rolmodel 

4. posities waarop men kan spelen 

5. fysieke gesteldheid 

6. mentale gesteldheid; om kunnen gaan met tegenslagen en teleurstellingen 

7. beschikbaarheid voor de vereniging 

8. ouders schikken zich naar afspraken voor selectievoetbal 

2.2.3. Procedure 

1. Vaststellen aantal selectie teams voor het komende seizoen. (november) 

2. Aanstelling selectietrainers voor het komende seizoen.  (november/december) 

3. Selectietrainers van vvLEO  bezoeken gedurende het voetbalseizoen regelmatig wedstrijden, om de 

voetbalkwaliteiten van de spelers te kunnen beoordelen (interne scouting). 

De selectietrainer(s) is/zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectieteams evenals de wijze 

waarop de indeling van de selectieteams tot stand komt.  - doorlopend. 

4. In eerste instantie wordt gekeken naar voetbaltechnische vaardigheden en voetbalinzicht. De spelers die op 

deze twee aspecten het hoogste scoren, worden in beginsel voor in het eerste team geselecteerd. 

5. Vervolgens wordt gekeken naar persoonlijkheidskenmerken, posities waarop men kan spelen en fysieke 

gesteldheid. Het kan dus voorkomen dat de beste voetballers niet altijd in het eerste team voetballen. 

6. Voor de E- en F categorie wordt het spelersaantal voor voorlopige selectie bepaald aan de hand van het aantal 

spelers dat in het komende seizoen in deze categorie speelt. 

7. Aan de hand van de informatie die dat oplevert, wordt door de TC medio februari een eerste opzet van de 

voorlopige selectiegroep gemaakt. In deze fase wordt voor de A t/m F teams een voorlopige selectiegroep 

gemaakt, die later de selectieteams gaan vormen. Dit is echter wel afhankelijk van het aantal selectieteams 

dat gevormd wordt, de spelers en de kwaliteit van de spelers. 

8. Deze eerste opzet wordt vervolgens ter indelingsproces bewaking besproken met de technische commissie en 

de trainers van de selectieteams en zo nodig bijgesteld. (februari) 

9. Begin maart wordt de nieuwste versie voorgelegd aan de leiders en trainers van de andere niet-selectie 

teams. Zij kunnen voorstellen doen voor veranderingen middels de categorie-vergaderingen. De inbreng van 

de jeugdcoördinatoren is voor procesbewaking en om te voorkomen dat selectietrainers selectiewaardige 

spelers over het hoofd zien. De selectietrainers besteden zorgvuldige aandacht aan deze mogelijke 

aanvullingen. 

10. Aan de hand van de input van de leiders en trainers van de niet-selectieteams, wordt een nieuwe versie door 

de selectietrainers gemaakt, waarin nog steeds de selectieteams van A t/m F zijn samengevoegd. Na deze 

versie te hebben besproken met de technische commissie, trainers van selectieteams, wordt de teamindeling 

gepubliceerd in april/mei. 

11. Om voor de A t/m F teams de selectieteams te kunnen vaststellen, worden er (indien nodig) om conclusies 

scherp te krijgen oefenwedstrijden georganiseerd, specifieke trainingen georganiseerd of nemen teams deel 

aan toernooien.  
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12. Nadrukkelijk wordt beoogd voor de zomervakantie de voorlopige samenstelling van ieder selectieteam zo 

goed als definitief te doen zijn.  De samenstelling van de selectieteams wordt vastgesteld door de trainers van 

de selectieteams. (mei/juni) 

13. De definitieve samenstelling van ieder team wordt vastgesteld bij aanvang van de officiele start van het 

nieuwe seizoen (beker- en/of competitiewedstrijd) ( augustus/september). 

14. Bij meningsverschillen zal de TC uiteindelijk een definitieve beslissing nemen die bindend is. 

2.3. Niet selectieteams 

2.3.1. Specifieke uitgangspunten 

Te ontwikkelen 

2.3.2. Indelingscriteria 

Te ontwikkelen 

2.3.3. Procedure 

Te ontwikkelen 

2.4. Keepers 

2.4.1. Specifieke uitgangspunten 

Te ontwikkelen 

2.4.2. Indelingscriteria 

Te ontwikkelen 

2.4.3. Procedure 

Te ontwikkelen 
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2.5. Functionarissen betrokken bij teamindelingen 

2.5.1. Lid-TechnischCommissie 

1. Invulling geven aan en uitvoering van technisch beleid binnen de kaders van het jeugdplan. 

2. Opstellen en onderhouden van de technische leerplannen in samenwerking met de trainers van de eerste 

teams. 

3. Vaststellen van jaarkalender voor technische onderwerpen. 

4. Opstellen en onderhouden van de indelingscriteria voor selectieteamindelingen. 

5. Uitdragen van leerplannen naar de trainers met hulp van de selectietrainers. 

6. Samen met de selectietrainers vormt de TC de technische organisatie. 

7. Goedkeuren teamindelingen van selectieteams. 

8. Voorstellen doen voor het aanstellen van de selectietrainers. JC en SC mogen na overleg en bij ernstige 

bezwaren anders beslissen. 

9. Voorstellen van de technische organisatie (trainers) i.s.m. jeugdcoördinator. 

De technische commissie is samengesteld met een vertegenwoordiger uit de onderbouw (F t/m D), de bovenbouw 

(A t/m C) en de senioren. 

2.5.2. Selectietrainer 

1. Talenten scouten (intern) 

2. Voorselecteren selectieteam. 

3. Training verzorgen en wedstrijden coachen aan selectie teams volgens jeugd- en leerplan. 

4. Bijdragen aan de ontwikkeling en het onderhouden van de leerplannen. 

5. Samenstellen van selectieteams onder verantwoordelijkheid van de TC. 

6. Uitvoeren van het indelingsproces voor selectieteams met de trainers en leiders. 

7. Adviseren, coachen en aansturen van niet selectie-trainers (te ontwikkelen) 

2.5.3. JC-lid Jeugdzaken voor de leeftijdscategorie 

1. Toezien en zorg dragen opdat richtlijnen en procedures worden gevolgd. 

2. Het ontwikkelen van kader. 

3. Uitdragen van jeugdbeleid met hulp van TC, jeugdcoördinatoren, leiders en trainers. 

4. Uitdragen van jeugdbeleid met hulp van jeugdscheidsrechters. 

5. Rekruteren en aansturen van jeugdcoördinatoren. 

6. Rekruteren van jeugdtrainers voor de niet selectie teams in samenwerking met de jeugdcoördinator. 

7. Rekruteren van jeugdleiders in samenwerking met de jeugdcoördinator. 

8. Betrekken van jeugd bij verenigingsactiviteiten zoals bv. het leiden van wedstrijden. 

9. Inschrijven voor toernooien in overleg met jeugdcoördinatoren, -leiders en –trainers. 

10. Zorg dragen voor huldigingen en prijzen. 

11. Oplossen van spelers- of teamconflicten die buiten het vermogen liggen van TC, jeugdleiders en 

jeugdcoördinatoren. 
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2.5.4. Jeugdcoördinator: 

1. Zorg dragen voor de correcte uitvoering van het jeugdplan op operationeel niveau via leiders en trainers. 

2. Zorg dragen voor teamindeling niet-selectieteams in samenspraak met trainers en leiders. 

3. Plaatsen van nieuwe leden in samenspraak met leiders en trainers. 

4. Zorg dragen voor het aanvullen van spelers volgens leenbeleid bij incidentele onderbezetting van een team. 

5. Communiceren/overleggen tussen JC en leiders en trainers binnen een leeftijdscategorie. 

6. Behandelen van problemen bij teams of spelers. 

7. Onderhouden van contact met wedstrijdsecretaris en JC 

8. procesbewakers 

Voor iedere leeftijdscategorie met teminste twee teams is een Jeugdcoördinator aangesteld. Een Jeugdcoördinator 

A/B, C, D , E en F. Bij de uitvoering van zijn/haar taken krijgt de Jeugdcoördinator actieve ondersteuning van de JC. 

Een JC lid is aanwezig bij de door de Jeugdcoördinator geplande bijeenkomsten.
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1.5 De indelingsprocedure schematisch 

Periode Activiteit Resultaat 

doorlopend Interne scouting lijst met 

kandidaat 

selectiespelers 

 november/ 

december 

Vaststellen aantal teams komend seizoen aan de hand van aantal 

ledenlijst. Vaststellen aantal selectieteams en benoemen 

selectietrainers door TC. 

Selectieteams- 

en trainers 

januari Overleg selectietrainers en TC; in kaart brengen 

selectiespelers/voorlopige selectiegroep bepalen.  

Concept 

selectiegroepen 

bepalen 

februari/ 

maart  

Overleg selectietrainers en TC; voorstel maken voorlopige 

selectiegroep. Voorstel voorleggen aan trainers/leiders niet selectie-

teams. 

Voorlopige 

selectiegroep 

bepalen 

maart Beoordelingsperiode selectiewaardige spelers 

 

Voorlopige 

selectiegroep 

bepalen 

mei Vaststellen voorlopige selectieteams door selectietrainers en TC. 

Middels categorievergadering niet-selectieteams samenstellen. 

Publicatie 

voorlopige 

teamindeling 

mei/juni Oefenwedstrijden, specifieke trainingen, toernooien Toetsmoment 

voor selectie-

trainers 

augustus/ 

september 

Definitieve teamindeling alle teams bij aanvang voetbalcompetitie  Publicatie 

definitieve 

teamindeling 

 

Opmerking; 

Waar “trainers” vermeldt staat wordt ervan uitgegaan dat de selectietrainers overleggen met leider(-s) van hun 

team, indien dit een ander persoon is.  

Bezwaren tegen een indeling moeten kenbaar worden gemaakt bij het JC-lid van de desbetreffende 

leeftijdscategorie. 

 


