
Procedure teamindeling jeugd van Oirschot Vooruit  
Seizoen 2022-2023 
 

Ieder jaar heeft de JTC (Jeugd Technische Commissie) van Oirschot Vooruit de taak om een 

teamindeling te maken voor het nieuwe seizoen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat spelers met 

plezier tegen leeftijdsgenoten van andere clubs spelen. Naast leeftijd en aantallen per team houden 

we ook rekening met het niveau van de spelers. Tot de leeftijd van 10/11 jaar maken we daar weinig 

onderscheid in. Vanaf 10/11 jaar worden de verschillen in niveaus groter en is het voor spelers leuker 

om tegenstanders te treffen van vergelijkbaar niveau.  

Om goed inzicht te krijgen in het niveau van een speler hebben we verschillende informatiebronnen 

geraadpleegd. We halen m.b.v. een evaluatieformulier, waarbij verschillende facetten van het 

voetbal worden bekeken, informatie op bij het kader van ieder team. De JTC coördinatoren zien de 

spelers voetballen en hebben hun kijk op de verschillende spelers. Zij spreken ook n.a.v. de 

evaluatieformulieren met het kader van hun afdeling over de voetbalkwaliteiten van de speler. We 

beschikken als club ook over de expertise van onze hoofd jeugdopleiding (HO) onderbouw en 

bovenbouw. De HO overlegt met de JTC coördinatoren en kader over de spelers. Met al deze 

informatie hebben we een indeling gemaakt waarvan wij zeggen dat we recht doen aan ieders plezier 

en voetbalkwaliteiten.  

Het kan natuurlijk zijn dat wij ondanks onze zorgvuldigheid zaken over het hoofd hebben gezien die 

van invloed zijn op de indeling. Meld je dan aan voor een gesprek. Zie procedure. Als trainers, 

coaches of coördinatoren uitspraken doen over de indeling voordat deze bekend is gemaakt op de 

site, dan kunnen hier geen conclusies aan verbonden worden.  

 

Het tijdspad teamindeling: 

• Dinsdag 15-3: JTC overleg: evaluatieformulieren en kadergesprekken van december 2021 

worden besproken. Er wordt een start gemaakt met de teamindeling. De voorzitter JTC is 

procesbewaker en zal zich laten informeren door coördinatoren JTC en HO. Waar nodig 

worden spelers door coördinator en HJO bekeken tijdens training en/of wedstrijd.  

• Dinsdag 19-4: JTC overleg: evaluatieformulieren en kadergesprekken van april 2022 worden 

besproken. De teamindeling wordt verder besproken. De voorzitter JTC is procesbewaker en 

zal zich laten informeren door coördinatoren JTC en HO. Waar nodig worden spelers door 

coördinator en HJO bekeken tijdens training en/of wedstrijd. 

• Van 19-4 t/m 9-5 wordt er gewerkt aan de nieuwe teamindeling. Coördinatoren vragen 

verduidelijking bij kader n.a.v. evaluatieformulieren.  

• Dinsdag 10-5: Maken concept teamindeling. Tijd voor de laatste overwegingen. 

Aanmeldingen nieuwe spelers kunnen nog meegenomen worden. 

• Dinsdag 24-5 en woensdag 25-5: Presentatie concept indeling aan kader in bestuurskamer 

van Oirschot Vooruit. Bij de presentatie zijn de voorzitter JTC, leeftijdscoördinator JTC en 

eventueel HO aanwezig. 

• Tijdspad dinsdag 24-5: 

Tijd Indeling van Worden verwacht 

18.30-19.00 JO8 / JO9 Kader huidige JO7 / JO8 / JO9 

19.15-20.00 JO10 / JO11 Kader huidige JO9 / JO10 / JO11 

20.15-21.00 JO12/13 Kader huidige JO11 / JO12 / JO13 

 



 

• Tijdspad woensdag 25-5: 

Tijd Indeling van Worden verwacht 

18.30-19.00 JO14/15 Kader huidige JO 12/13 en JO15 

19.15-19.45 JO16/17 Kader huidige JO15 en JO17 

20.00-20.30 JO18/19 Kader huidige JO17 en JO19 

 

• Van 26-5 t/m 4-6: Tijd om vragen uit presentatie concept indeling kader te onderzoeken en 

evt. aan te passen.  

• Zondag 5 juni vanaf 10.00 uur: bekendmaking nieuwe teamindeling seizoen 2022-2023 via 

de site van Oirschot Vooruit. 

• Indienen bezwaar: Tot donderdag 9 juni is er de mogelijkheid voor ouders om via mail een 

gesprek aan te vragen met de voorzitter en coördinator JTC n.a.v. de teamindeling. In de mail 

geven ouders het volgende aan: Over wie het gaat (welke speler) en wat de reden is voor het 

gesprek. Stuur de mail naar jtc@oirschot-vooruit.nl  

• Zaterdag 11 juni: Bezwaargesprekken tussen 9.00 – 11.00 uur. Aanmelders voor een gesprek 

krijgen persoonlijk bericht voor een afspraak deze ochtend.  

 

• Van 6-6 t/m 10-6 zijn de laatste trainingen met het huidige team. Mogelijkheid om afscheid 

te nemen en trainers op een ludieke manier te bedanken/in het zonnetje te zetten voor hun 

inzet het afgelopen seizoen. 

• Van 13-6 t/m 22-7 mag er met de nieuwe teams getraind worden. 

De selecties van JO17 en JO19 gaat in deze periode trainen en oefenwedstrijden spelen om 

te bepalen wie in welk team komt. 

• Zomervakantie start voor de kinderen op maandag 25-7. 

• De eerste trainingen van het nieuwe seizoen starten op maandag 5-9. Selectieteams starten 

eerder en krijgen bericht via de trainer. 

• Spelers met de geboortejaren 2008-2013 die zich hebben ingeschreven voor de Jumbo 

Voetbal Dagen zijn al actief op 30-8, 31-8 en 1-9. 

 

 
Namens de JTC, 
Haico van Liempd 
Voorzitter JTC 
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