
Procedure samenstellen teams: Onderbouw.

De coördinator Champions League, de hoofdtrainers en de hoofdleiders delen de teams 

O8 t/m O12 in. Om tot een zo goed mogelijke indeling te komen, maken we gebruik van de 

volgende manieren:

 Gedurende dit seizoen hebben de coördinator CHL, de hoofdtrainers en hoofdleiders 

regelma g bij trainingen en de wedstrijden gekeken. Dit hebben zij gedaan om een 

zo goed mogelijk beeld te vormen van iedere speler.

 Dit seizoen hebben de leiders / trainers van de verschillende teams één keer de TIPS-

lijst ingevuld van hun team. Deze scorelijst wordt gebruikt om te zien hoe een speler 

zich gedurende het seizoen hee  ontwikkeld.

UITGANGSPUNTEN TEAM-INDELING

1. Talentherkenning is in de onderbouw ongelofelijk complex. De ontwikkeling van 

spelers is namelijk onvoorspelbaar door verschillende factoren. Daarom maken wij in 

onze onderbouw geen gebruik van “selec eteams”.

2. Streven is om de teams in te delen op basis van een gelijkwaardig niveau.

3. Ons streven is om tot en met de O.12 gebruik te maken van gemengde teams.

4. De teams blijven in principe een jaar lang bij elkaar. Er kan een uitzondering worden 

gemaakt als een kind zich niet op zijn of haar gemak voelt. De hoofdtrainer zal dan, in

goed overleg met het kind en de ouders, opzoek gaan naar een passende oplossing.

DEADLINE DOEL

Tweede week april
De CHL coördinator, de hoofdtrainers en de hoofdleiders hebben 
contact gezocht met de trainers/teamleiders om informa e over 
spelers in te winnen 

Vierde week April

De CHL coördinator, de hoofdtrainers en hoofdleiders maken een 
globale opzet van de team-indeling van volgend seizoen. Hierbij 
nemen ze de informa e van de trainers/teamleiders, TIPS-
scorelijst, observa es trainingen/wedstrijden en de uitslagen uit de
inventarisa e enquête mee.

Derde week van mei De CHL coördinator, de hoofdtrainers en de hoofdleiders maken 
het laatste concept team-indeling voor 2021-2022.

1 juni CHL coördinator en hoofdleiders communiceren de nieuwe teams 
rich ng de spelers en de ouders.


