
Beleid rondom teamindelingen jeugd v.v. ONT 
 
Om het voetbalspel te spelen, het leerzaam te maken en er plezier 
aan te beleven, is het in het (jeugd)voetbal van belang het aanbod 
voor elke leeftijdscategorie op maat aan te bieden. Wij geloven in 
de kracht van het spel ‘voetballen’. Onze belangrijkste taak als ver-
eniging is om iedere ONT’er een plek te bieden waar voetbal met 
plezier kan worden geleerd, gespeeld (en beleefd) op een voor ie-
der passend niveau in een sociale en veilige omgeving. 
 
De primaire taak van onze vereniging is het organiseren en aanbie-
den van de sport ‘voetballen’. Het   voetballen is wat wij met alle leden gezamenlijk organiseren en 
wat onze leden verbindt. 
Een belangrijk middel om het voetballen op een waardevolle manier te organiseren is het goed  
positioneren van de individuele leden in de verschillende jeugdteams. Een belangrijk onderdeel van 
het voetbaltechnisch beleid van ONT zijn de teamindelingen. Deze beschrijven onder andere de uit-
gangspunten en afspraken over de wijze van indelen van de teams, van de JO8-pupillen t/m O19 - ju-
nioren binnen onze vereniging. Het ondersteunt het (voetbaltechnische) kader om in de praktijk de 
juiste keuzes te maken bij het indelen van de teams en het positioneren binnen teams (de team- op-
stelling), zodat ieder individu op het juiste niveau en de juiste positie in het team kan voetballen. 
 
Waarom moet er een beleid zijn rondom teamindelingen voor onze jeugdteams? 
ONT is een middelgrote vereniging met veel jeugdleden. Zodra er twee of meer teams per leef-
tijdscategorie geformeerd kunnen worden heeft de vereniging de verantwoordelijkheid en taak 
aan te geven welke spelers in welk team mogen gaan trainen en wedstrijden spelen. Ieder individu 
is uniek  en wil graag op de juiste ‘plek’ in de club terecht komen. Een plek die ‘past’. Eén waar de 
voetballer       zich op zijn gemak voelt en maximaal het voetballen en de vereniging ONT kan beleven. 
Dit is soms niet alleen een lastige taak, maar is ook nog eens een ‘gevoelige’ aangelegenheid wat 
in   de praktijk soms leidt tot onenigheid en onbegrip bij leden en omstanders. Het is van belang 
hier transparant en eenduidig beleid in te voeren en als zodanig te handelen. Gemaakte keuzes 
goed en  op de juiste wijze uit kunnen leggen. 
 
Ons beleid rondom teamindelingen: 
• Zorgt ervoor dat nieuwe leden en bestaande leden binnen de vereniging een duidelijk (refe-

rentie)kader hebben en geeft een gezamenlijke richting aan. 
• Helpt de leeftijdscoördinator om in overleg met trainer en leider de juiste keuze te maken. Bij 

eventuele excessen i.s.m. de HJO en Technisch Coördinator, die de eindverantwoordelijkheid 
hebben in deze, aan oplossingen werken om zo het technische beleid van ONT te bewaken. 

• Maakt communiceren over teamindeling eenvoudiger. Deze transparantie zorgt voor rust en 
duidelijkheid. 

• Is een middel om iedere individuele voetballer optimaal te kunnen ontwikkelen. 
• Is een middel om ieder op een passend niveau in een sociale en veilige omgeving te laten 

voetballen. 
• Zorgt voor optimale omstandigheden voor samenwerking tussen trainer, leider, coördinator 

en eventueel HJO en Technische Coördinator en andere betrokkenen. 
• Is transparant en in procedure vooraf bekend bij de spelers, ouders/verzorgers en andere be-

trokkenen in de vereniging. 
 
Wat is ons beleid rondom teamindelingen? 
Het beschrijft de uitgangspunten en keuzes die wij als vereniging belangrijk vinden en hanteren bij 
het (her)indelen van alle individuele jeugdspelers tussen en binnen de verschillende teams (onder 7 
t/m onder 19). Het gaat in de eerste plaats om het formeren van de verschillende teams en in 
tweede   instantie geeft het beleid richting aan het technisch kader hoe om te gaan met plaatsing 
van individuele spelers binnen een team (de opstelling en de wissels). 
 
Doelstelling beleid rondom teamindelingen : 



Ons beleid rondom teamindelingen zorgt voor een eenduidige werkwijze in het selecteren, inde-
len en verschuiven van spelers tussen en binnen alle jeugdteams. Spelers worden op basis van 
verschil lende, aan leeftijd en niveau gebonden, selectiecriteria op maat gepositioneerd binnen de 
vereniging en binnen een team. Hierdoor wordt maximaal voldaan aan de hoofdtaak die de ver-
eniging heeft, namelijk; het organiseren van voetballen door de actieve leden het spel te laten 
spelen, er plezier aan te beleven en zich te kunnen ontwikkelen als voetballer en als persoon. 
 
Criteria indeling 
Elk kind heeft recht op voetbalplezier en -ontwikkeling. Dat betekent voor de teamindelingen dat 
aangeraden wordt dat elke jeugdvoetballer op zijn of haar eigen niveau ingedeeld wordt. Elk indi-
vidu             heeft een niveau nodig waarop keuzes uitdagend zijn en waarin er balans is tussen lukken en 
minder goed lukken. Daarnaast is de aanwezigheid van leeftijdsgenoten belangrijk en moet de inde-
ling passen bij de ambities en motivatie van het kind. 
De teamindeling is een middel om spelers op het juiste niveau met elkaar te laten trainen en spelen. 
Stel criteria vast, zodat iedere betrokkenen in de jeugdopleiding op dezelfde wijze jeugdspelers volgt. 
 
Criteria en kenmerken 
Bij het in het beeld brengen van een speler maken verenigingen vaak gebruik van dezelfde criteria. 
Uiteraard zijn deze criteria afhankelijk van de visie en cultuur van de vereniging en de leeftijdscatego-
rie waarbinnen geselecteerd gaat worden. 
 
Bij ONT is dit een samenspel tussen leider, trainer en coördinator. Hierbij wordt uiteraard gekeken  
naar o.a. voetbal, gedrag, sociale aspecten en leeftijd. 
 
Bij de JO-teams hanteert de KNVB leeftijdsklassen per geboortejaar, d.w.z. JO7, JO8, JO9 etc. 
t/m JO19. Bij de MO-teams is dat steeds per twee geboortejaren d.w.z. MO11, MO13 etc. t/m 
MO19. 
 
Bovenstaande criteria worden meegenomen in de beslissingen om de juiste teamindeling te kun-
nen  maken. Dit zal een samenspel zijn tussen trainers, leiders en coördinator per leeftijdscategorie. 
De eindverantwoordelijkheid ligt daarbij bij de leeftijdscoördinator en de HJO. En eventueel, indien 
nodig i.o.m. Technisch Coördinator Jeugdcommissie. 
 
Bij het overleg van de teamindelingen dienen aanwezig te zijn: 
• Trainer(s) 
• Leider(s) 
• Leeftijd coördinator 
Bij eventueel excessen i.s.m. de HJO en Technisch Coördinator, die de eindverantwoordelijkheid 
hebben in deze, aan oplossingen werken om zo het technische beleid van ONT te bewaken. 
 
De intentie van v.v. ONT is altijd dat teams van de jongste leeftijdscategorieën JO8 t/m JO10 zo-
veel  mogelijk bij elkaar te houden. 
Dit heeft onze voorkeur i.v.m. het sociale aspect en dat het met name bij de jongste leeftijdscate-
gorieën van belang dat er met plezier kan worden geleerd, gespeeld (en beleefd) in een sociale  en 
veilige omgeving. 
 
Algemeen uitgangspunt bij ONT is ook dat spelers in hun eigen leeftijdsklasse worden ingedeeld. 
Daarop kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt bijv.: 
• ONT heeft geen team in de betreffende leeftijdsklasse 
• Het aantal beschikbare spelers (te veel of te weinig) per leeftijdsklasse maakt het nodig om  spe-

lers in een ander team in te delen. 
• Spelers krijgen in hun eigen leeftijdsklasse (veel) te weinig sportieve uitdaging. 
• Spelers die door hun gedrag niet in te passen in teams (in hun eigen leeftijdsklassen). 
 
Bij meerdere teams binnen dezelfde leeftijdscategorie delen we in principe de betere spelers in 
van hoog naar laag. Dit met de reden dat de JO11-1, JO-12, JO13 etc…. teams in hogere klassen 



kunnen worden ingedeeld dan met de 2de en 3de teams binnen diezelfde leeftijdscategorieën . 
 
Moment van teamindelingen: 
Binnen ONT doen we niet aan selectiewedstrijden, wij streven ernaar door een goede samenwer-
king tussen de trainer, leider en leeftijdscoördinator goede inschattingen te kunnen maken over de 
ontwikkeling van onze jeugdspelers. We evalueren één keer per kwartaal met als doelstelling om 
uiterlijk in mei de teamindelingen rond te hebben. Op deze manier kunnen we vroegtijdig communi-
ceren aan  spelers en ouders. 
 
Nieuwe aanmeldingen tijdens het seizoen: 
Spelers die tijdens het seizoen lid willen worden van ONT zijn van harte welkom. Uitgangpunt is dat 
ook voor deze spelers de juiste plek in de verenging wordt gezocht en gevonden. Een nieuw lid start 
in principe in het laagste team in de desbetreffende leeftijdscategorie en tussentijds structureel ver 
schuiven naar een andere team is mogelijk. Inschuiven bij andere teams is in overleg mogelijk als dit   
beter past, gerelateerd aan de totale verenigingssituatie. 
 
Dit gaat overigens wel in goed overleg met de leider. De coördinator leeftijdscategorie gaat 
i.o.m.                     leider kijken of er nog een speler toegevoegd kan worden. Als er bijv. al veel te veel spelers 
in de teams zitten zou het voor kunnen komen dat nieuw lid eerst trainingslid wordt en inciden-
teel mee voetbalt als een team te weinig spelers heeft. 
 

Activiteiten en middelen om tot teamindelingen te komen 
Bij onze vereniging hebben we verschillende activiteiten en middelen om de ontwikkeling  van spe-
lers te volgen, en om deze vervolgens te gebruiken voor de teamindelingen : 
• Competitie-, beker- en oefenwedstrijden 
• Trainingen 
• Toernooien (extern of intern, kleine voetbalvormen) 
 
Toelichting 
In alle gevallen geldt Verenigingsbelang gaat altijd boven het individuele belang, hiermee wordt 
bedoeld, dat er bepaalde keuzes kunnen plaatsvinden om te zorgen dat niet het ene team veel te 
weinig spelers heeft en het andere team te veel. 
 
In voorkomende gevallen worden twee jaargangen samengevoegd. Spelers kunnen dan in een hoge 
re leeftijdsklasse of een lagere leeftijdsklasse (dispensatie) geplaatst worden. In dat laatste geval is 
het aantal dispensatiespelers per team door de KNVB gemaximeerd. 
Bij plaatsing in een hogere- of lagere leeftijdscategorie is het uitgangspunt is dat spelers in een be-
paalde leeftijdscategorie bij gelijkwaardig niveau voorrang krijgen boven instromers. Dit ter beoor-
deling van de HJO en de leeftijdscoördinator eventueel indien nodig i.o.m. Technisch Coördinator 
van de Jeugdcommissie. 
 
Technische Zaken v.v. ONT 
Opeinde, februari 2022 
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