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NOTITIE inzake nadere  profilering  van (selectie) -jeugdvoetbal binnen vv Leo: 

 

vooraf: 

VV Leo is op alle fronten in beweging en ontwikkeling; zie bijvoorbeeld de aanstelling van een technisch 

coördinator, Theo Migchelsen, de projecten Positieve Coaching, Respect, Kledingbeleid , maar ook en vooral 

de nadruk en prioriteit die gegeven wordt aan het optimaliseren ( verbeteren, structureren, borgen en uitvoeren) 

van een voor vvLEO passend Technisch Beleid. 

Zeker de grootte van onze jeugdafdeling maar ook de potentiele kwaliteiten van een belangrijk deel van onze 

jeugdspelers dwingt ons om te zorgen  voor een voetbalbeleid en een voetbalcultuur waarin iedere jeugdspeler 

optimaal tot zijn recht komt en zich kan ontwikkelen,  plezier, vriendschap en respect ervaart.  

Vooral in de uitwerking van deze ontwikkeling alsook in de dagelijkse praktijk van het jeugdvoetbal van vvLEO 

komen steeds meer aspecten naar voren die te maken hebben met 

- selectievoetbal en 

- niet-selectievoetbal  . 

In deze notitie willen we deze aspecten nader uitwerken en toelichten. Hierbij komen vragen aan de orde, zoals: 

- waarom dit onderscheid? 

- wat is het specifieke van selectievoetbal ? 

- hoe verhoudt selectievoetbal zich tot het profiel van vvLEO en 

- het belang van niet-selectievoetbal. 

Bespreken en vaststellen van deze notitie kan gelden als de beleidsvisie van vvLEO  op dit terrein, het betreft 

een inspanningsverplichting van de vereniging om deze vormen van jeugdvoetbal optimaal  verder te 

ontwikkelen, te borgen en uit te voeren. 

NB: Ten behoeve van een eenduidig spraakgebruik wordt in deze notitie gekozen voor de begrippen 

“selectievoetbal” en “niet-selectievoetbal”.  

 

algemeen: 

In het (actuele) “Profiel  vvLEO”, wordt aangegeven dat wij: “” binnen onze vereniging,  alle jeugdspelers in staat 

stellen zich maximaal te ontwikkelen en om op eigen niveau te kunnen spelen””.  

Dit willen we o.a. doen door het: 

- aanbieden van kwalitatief goede en frequente trainingen, 

- iedereen op eigen niveau deel te laten nemen aan de competitie op een  passend niveau en 

- tijdens wedstrijden aan iedere speler gelijkwaardige en regelmatige speeltijd aan te bieden. 

Daarvoor is het nodig dat op verschillende kwaliteitsniveaus aan de verschillende competities wordt 

deelgenomen. Voor een vereniging van de omvang van vvLEO moet daarom redelijkerwijs 3
e
 klasse zeker 

haalbaar te zijn. Dat niveau is ook al kortgeleden gehaald en is reëel met de aansluiting van de jeugd bij de 

senioren. 3
e
 klasse spelen is dus geen ambitie maar een middel om al onze spelers op passend niveau aan 

wedstrijden te kunnen laten deelnemen. 

Dit is leidend voor de algehele inrichting, organisatie en ontwikkeling van het jeugdvoetbalbeleid binnen vvLEO. 

Dit doet ook recht aan de beoogde cultuur van vvLEO en is ook ten volle geldend voor de organisatie, inrichting 

en ontwikkeling van zowel selectievoetbal als niet-selectievoetbal !  
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Om het spelen op alle niveaus aan te kunnen bieden dient er sprake te zijn van een goed georganiseerde en 

functionerende jeugdopleiding. Immers vv Leo wil deze ambitie verwezenlijken met zelf opgeleide spelers met 

een  “blauw/wit” hart! 

Daarnaast is een  belangrijke  nevendoelstelling van onze  jeugdopleiding dat alle jeugdspelers , getalenteerd of 

niet, jong of oud, prestatie- of sociaal gericht, jongen of meisje,  gelijkwaardig worden behandeld en in staat 

gesteld zich maximaal te ontwikkelen. 

In de praktijk van vvLEO blijkt dat, - zeker gelet op de kwantitatieve grootte van de jeugdafdeling - , in elke 

leeftijdscategorie ruim voldoende  talentvolle spelers aanwezig zijn  die enerzijds in potentie de specifieke 

voetbal-ambitie van vvLEO kunnen gaan realiseren en dat daarnaast deze talentvolle spelers  voor hun 

ontwikkeling de behoefte en uitdaging hebben  zich te kunnen (blijven) ontwikkelen om op een hoog niveau in 

het jeugdvoetbal te kunnen spelen. 

 

Naast deze selectie- spelers betreft de grootste groep binnen vvLEO  spelers voor wie voetballen vooral staat 

voor: plezier en lol hebben, sociaal bezig zijn, fijne en gerichte trainingen krijgen en uiteindelijk samen in een 

hecht voetbalteam  met plezier met elkaar voetballen voor een uitdagend resultaat op een fijn en passend 

competitieniveau. Teams die  bestaan uit een zorgvuldige indeling van goede en minder goeder voetballers. 

Het bovenstaande betekent dat de organisatie van vv Leo dient te bestaan uit: 

-  selectieteams waarvoor spelers worden geselecteerd die talentvol zijn en willen voldoen aan de eisen 

die aan een selectieteam worden gesteld  en 

- niet-selectieteams, waarvoor spelers worden ingedeeld rekening houdend met hun kwaliteiten en 

sociale wensen 

Voor spelers in selectie en in niet-selectieteams geldt als doel dat zij zich met plezier maximaal kunnen 

ontwikkelen. 

Dit onderscheid doet dus niets af aan het algehele belang van samenhang en gelijkwaardigheid van alle 

jeugdteams, gelijkwaardigheid voor iedere speler en het belang van het behoud van de informele cultuur van 

onze vereniging. 

 

selectieteams: 

Wij kunnen vaststellen dat in onze grote jeugdafdeling sprake is van een groot aantal potentiele spelers (hij en 

zij!) die om zich te kunnen blijven ontwikkelen op een hoog niveau dienen te trainen en op een hoog wedstrijd 

niveau dienen te voetballen. Tenminste wordt hierbij gedacht aan hoofdklasse-niveau voor de onderbouw en 1
e
 

klasse/hoofdklasse voor de bovenbouw. Dit niveau kenmerkt  zich vooral door aspecten als: 

- hoog weerstandsniveau 

- grote mate van balvaardigheid, technische vaardigheden, 

- tactisch inzicht en vooral: 

- fysiek/mentale weerbaarheid. 

Juist  op deze aspecten zullen deze talentvolle spelers worden geselecteerd en regelmatig worden gevolgd en 

geëvalueerd. 

Om het bovenstaande duidelijk te markeren en te benoemen geldt hierbij het volgende statement: 

vvLEO kiest voor het spelen op een passend hoog niveau om de behoefte en 

ontwikkeling van onze talentvolle spelers om hun voetbalvaardigheden optimaal, in 

continuïteit op een passend en uitdagend niveau vorm en inhoud te kunnen geven. 
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Het is voorstelbaar en redelijk er vanuit te gaan dat de organisatie en voorwaarden waaronder deelnemen aan 

selectievoetbal vorm en inhoud wordt gegeven, specifiek  verschillen van de organisatie en voorwaarden  voor 

niet-selectievoetbal.  

Immers deze organisatie en voorwaarden voor selectievoetbal betreffen in het bijzonder: 

1. specifieke eisen aan de betreffende jeugdspelers (en hun ouders), 

2. specifieke eisen aan de verantwoordelijke selectietrainers (zie “Functieprofiel selectieteams” en 

3. organisatie en materiele aspecten. 

4.  

 ad 1: specifieke eisen aan de betreffende jeugdspelers 

In de gehele jeugdopleiding moet een continu proces worden ontwikkeld, waarbij talent vroeg wordt onderkend; 

geselecteerd  dient te worden op aspecten zoals: aanleg, inzet, techniek, tactiek en vooral mentaliteit. (Hiervoor 

dient een selectie volg systeem -  svs - te worden ontwikkeld). Ook dient met ouders voorafgaand aan de 

competitie en voortdurend te worden overlegd omtrent de consequenties welke selectievoetbal  voor hun kind 

inhouden. 

In een selectieteam geldt een goede balans tussen individuele- en team- ontwikkelingen. Voetbalontwikkeling 

en voetbalplezier staan voorop  en gaan voor resultaat –doelstelling. Selectiespelers krijgen in hun team – in 

principe- zoveel als mogelijk gelijkwaardige speeltijden. Van hen mag voortdurend een maximale inzet worden 

verwacht tijdens trainingen en wedstrijden  

 

ad 2: specifieke eisen aan de verantwoordelijke selectietrainers; 

Zie hiervoor het actueel vastgestelde document: “Functieprofiel selectietrainer”. 

Ook van hen mag worden verwacht dat steeds voorop staat de voetbalontwikkeling en het spelplezier van de 

individuele spelers. Resultaatdoelstellingen “volgen “ logischerwijs  uit deze genoemde aspecten. Zij staan open 

voor door- en uitstroom van spelers in hun team. 

Het moge duidelijk zijn dat het streven te voldoen aan dit beoogde profiel zowel voor de vereniging als voor de 

betrokken trainers,  redelijke grote inspanningen en kunde vraagt. 

ad 3 :  organisatie en materiele aspecten: 

- zoveel als mogelijk wordt het selectieproces vorm gegeven op basis van objectiveerbare criteria; bijv. 

een speler volg systeem; 

- Spelen op hoofdklasse niveau (en hoger) brengt trainings- en competitieverplichtingen met zich (oa. 

langer doorgaan van competities, ook bij slecht weer, beschikbaarheid van trainings- en speelveld 

mogelijkheden); 

- Het 2
e
 selectieteam in een categorie speelt maximaal een klasse lager dan het 1

e
 team; optimale 

inpasbaarheid van spelers; 

- Voor selectie en niet-selectiespelers is het voor hun ontwikkeling van belang dat zij veel trainingstijd 

krijgen aangeboden, idealiter tenminste 3 uren per week. vvLEO kent een beperkte trainingscapaciteit, 

getracht zal worden alle spelers meer dan 2 uur training per week aan te bieden, voor selectiespelers 

geld dat verwacht wordt dat zij hiervan gebruik maken, voor niet selectiespelers wordt dit gestimuleerd. 

Selectieteams dienen te bestaan uit maximaal  9 (onderbouw) en 14 spelers (bovenbouw); 

- Alle teams dienen – zo veel als mogelijk- met een afgesproken speelsysteem te spelen; 

- Selectiespelers kunnen  in de winterperiode  worden door- of terug geschoven. 
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niet-selectieteams: 

Voor deze niet-selectieteams geldt  dat spelers hiervoor worden ingedeeld! Sociale aspecten, zoals 

samenspelen met vriendjes, reële wensen van ouders zijn hierbij van toepassing. 

Van groot belang  is dat deze teams op een zorgvuldige wijze tot min of meer gelijkwaardig sterke  teams  

worden samengesteld. (Het laagste team in een categorie kan niet bestaan uit de minst vaardige voetballers!) 

Nauw overleg met de KNVB bij de competitie-indeling in de juiste klassen en poules is hierbij van direct belang 

voor spelplezier en voetbalbeleving. 

 

ten slotte: 

Deze notitie laat zien dat het bestaan van selectievoetbal en niet-selectievoetbal 

binnen vvLEO een gewenste en in de voetbalpraktijk gebleken realiteit is. Beide 

vormen van voetbal kunnen harmonieus en vruchtbaar naast elkaar functioneren en 

een “win/win-situatie”opleveren. 

 

Wel moge duidelijk zijn dat ontwikkeling en borging hiervan aller aandacht houdt!  

Tenslotte is duidelijk dat  de beslissing van de vereniging inzake het definitieve aantal jeugd selectieteams voor 

elk nieuw seizoen  zorgvuldig en weloverwogen dient te worden genomen; immers het geheel aan aspecten van 

deze teams ( het “prijskaartje”) is van een beduidend niveau!. 
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