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1. Inleiding 
 
Het selectiebeleid stelt zich ten doel om duidelijk te maken hoe de 
jeugdteams bij VV Zwaagwesteinde samen worden gesteld. De doelen 
die we hierbij als jeugdafdeling willen nastreven zijn: 
 

 Elke jeugdspeler voelt zich welkom bij onze vereniging en voetbalt met plezier op zijn 
of haar eigen niveau.  

 Alle standaard (selectie) teams spelen op 1e klasse of hoger. 
 Jeugdspelers worden de mogelijkheid gegeven zich binnen onze vereniging zo goed 

mogelijk te kunnen ontwikkelen op voetbaltechnisch en sociaal/emotioneel vlak en dit 
stimuleren door ze op latere leeftijd taken te geven als scheidsrechter/trainer etc. 

 Dit beleid dient door alle betrokkenen nageleefd te worden.  
 

2. Indelingsrichtlijnen 
 
2.1 Teamindeling prestatief voetbal (selectie, standaard teams) 
Binnen een leeftijdscategorie is het gebruikelijk dat er één selectieteam wordt geformeerd 
(genaamd JO..-1 of MO..-1). Wanneer er een groot aantal teams binnen een 
leeftijdscategorie zijn, kan er worden gekozen voor een tweede selectieteam. Voetballen in 
een selectieteam betekent dat spelers worden geselecteerd door (gediplomeerde) trainers 
binnen de club. Zij doen dit in overleg met de leiders, coördinator en het HJO. Aan de hand 
van een halfjaarlijkse beoordeling (november, april) worden de spelers besproken door hun 
trainers, leiders, coördinator en HJO.  Doelstelling voor de selectieteams is om minimaal in 
de 1e klasse uit te komen. 
 
2.2 Teamindeling recreatief voetbal (niet-selectieteams) 
Het uitgangspunt bij niet-selectieteams is dat het voetbaltechnisch niveau iets lager ligt dan 
bij de selectieteams, maar dat het spelplezier daarom zeker niet minder is. Er wordt binnen 
de Jeugdcommissie naar gestreefd om voor alle teams de randvoorwaarden hetzelfde te 
laten zijn. Door gebruik te maken van de voetbalmethode VTON zal ook de inhoud van een 
training hetzelfde zijn. Het uitgangspunt is hierbij om minimaal een vaste trainer en 
(minimaal) één leider per team aan te stellen. 
 
2.3 Indeling van meisjes 
Binnen VV Zwaagwesteinde zijn ook meisjes zeer welkom om te komen voetballen. 
Door de aanstelling van een coördinator meisjes-vrouwen proberen we dit in goede banen 
te leiden. Afhankelijk van de aantallen per leeftijdscategorie, kan er voor worden gekozen 
om meisjes bij elkaar in een team te laten spelen.  
 
2.4 Indeling van keepers 
Vanaf de JO11/MO11 wordt ervoor zover mogelijk gespeeld met een vaste keeper. Het 
selectieproces (overleg tussen keeperstrainers en trainers betreffende teams) bepaalt welke 
keeper in het standaardteam speelt. Als het mogelijk is wordt binnen elk team een keeper 
ingedeeld.  
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Bij het samenstellen van de teams, komt er binnen de pupillenteams 
regelmatig voor dat er meerdere keepers per team zitten. Deze kunnen 
dan rouleren.  
 
2.5 Indeling in hogere leeftijdscategorie 
De verdere ontwikkeling van de individuele speler staat centraal. Wanneer een 
getalenteerde speler geremd wordt in zijn/haar ontwikkeling tijdens de wedstrijden en 
trainingen, dan kan er overwogen worden om de speler af en toe met een hoger team te 
laten trainen en wedstrijden te spelen. VV Zwaagwesteinde hanteert deze procedure om het 
aantrekkelijk te maken voor een speler die “bijna” een hoger team aan kan. Het moet voor 
de speler een uitdaging en motivatie zijn om zichzelf te verbeteren en hogerop te komen. 
Het tegenovergestelde geldt ook: eens selectieteam betekent niet altijd selectieteam. Dit 
moet overigens altijd in overleg met de leiders/trainers van de betreffende speler en met 
medeweten van de HJO en coördinator plaats vinden. 
 
2.6 Indeling in lagere leeftijdscategorie (dispensatie) 
De KNVB staat toe per leeftijdscategorie dispensatie toe aan maximaal drie spelers. In de 
volgende situaties kan dispensatie worden aangevraagd: 
 

 De speler heeft een dusdanig niveau (meestal als gevolg van motorische, fysieke en/of 
medische redenen) dat het doorstromen niet wenselijk is of wordt geacht. 

 Ter completering van (andere) teams. 
 
In alle gevallen wordt dit vastgesteld door de jeugdcoördinatoren in overleg met het HJO, de 
speler, ouders en leiders/trainers. In de situatie dat er meer dan 3 spelers in aanmerking 
komen (vaak op eigen verzoek) besluiten de verantwoordelijke coördinatoren, in 
samenspraak met de HJO welke spelers de dispensatie toegewezen krijgen. Voor deze 
spelers wordt bij de KNVB een dispensatie verzoek gedaan. Voor de spelers met pasjes 
wordt het dispensatieformulier van de KNVB beschikbaar gesteld aan de leiders. 
 
2.7 Algemene indelingsregels 
Bij de indeling van de teams worden de volgende regels toegepast: 
 

 Clubbelang gaat altijd voor individueel belang. 
 De indeling en omvang van de selecties zal er op zijn gericht de jeugdspelers zoveel 

mogelijk speelminuten te geven. 
 Bij de elftallen bestaat een team bij voorkeur uit 14 of 15 spelers. 
 Bij de pupillen bestaat een team bij voorkeur uit 8 of 9 spelers. 
 Men mag rekening houden met vriendjes, sociale omstandigheden etc. zolang geen 

ander belang geschaad wordt. 
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2.8 Teamindeling gedurende het seizoen 
In de winterstop zal er een evaluatie over de eerste seizoenshelft 
plaatsvinden, waarbij er mutaties in de selecties kunnen plaatsvinden. 
Dit kan gebeuren op aanbeveling van trainers/leiders wanneer spelers 
bijvoorbeeld in een te laag of te hoog team spelen dan op basis van 
hun capaciteiten logisch zou zijn. 
 
Daarnaast kan het zo zijn, dat er door nieuwe aanwas nieuwe teams kunnen worden 
gevormd. Ook dan is het mogelijk dat er een herverdeling plaatsvindt. De HJO en 
coördinatoren van de betreffende leeftijdsgroep zullen hier besluitvorming over nemen. 
 

3. Procedure teamindeling 
 
3.1 Proces en planning teamindelingen 
Het indelingsproces voor de teamindelingen van het seizoen daarop, gebeurd nadat de 
indelingen van de voorjaarsperiode is afgehandeld. Dit is het evaluatiemoment wat in de 
winterstop wordt gehouden. Het proces kent de volgende fasen: 
 

Januari/februari: - Inventarisatie aantallen teams + spelers volgend seizoen door 
JC. 

Maart: - Voorbespreking met coördinator bovenbouw, coördinator 
onderbouw, Coördinator meisjes + HJO 
 

- Bezoeken van trainingen/wedstrijden door coördinatoren + 
HJO. 

April: - HJO in contact met trainers en leiders over hun aanbevelingen. 
Beoordeling per individu bespreken met trainers. 
 

- Eerste conceptindeling op papier, inbrengen tijdens JC overleg. 
 

- Waar nodig oefenwedstrijden organiseren met nieuwe teams. 
 

- Bezoeken van trainingen/wedstrijden door coördinatoren + 
HJO. 

Mei/juni: - Coördinatoren + HJO stellen eerste conceptversie van 
indelingslijst samen. 
 

- Eind juni: Bekendmaking indelingen door HJO, richting huidige 
of nieuwe trainers/leiders. 
 

- Leiders verspreiden de indelingen aan huidige spelers. 
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3.2 Communicatie teamindeling 
Over de teamindeling wordt gesproken met leiders en trainers: 
 

 Leiders en trainers hebben in elk geval een stem in de indeling, 
aangezien deze het hele jaar met de spelers hebben gewerkt. 

 De concept-teamindeling wordt in de eerste week van juni openbaar gemaakt op de 
website van VV Zwaagwesteinde. 

 Nieuwe leden die zich na de conceptindeling  aanmelden worden bij een team 
ingedeeld, maar kunnen tot de winterstop waarschijnlijk slechts alleen trainen. Deze 
nieuwe leden spelen alleen wedstrijden als een team een tekort aan spelers heeft. 
Tijdens de winterstop worden nieuwe leden definitief ingedeeld en kunnen daarna 
ook aan wedstrijden meedoen. 

 Als er tijdens de winterstop wijzigingen plaatsvinden, wordt de aangepaste 
teamindeling begin februari opnieuw op de site geplaatst. 

 

4. Overgang jeugdspelers naar senioren 
 

Voor de overgang van jeugdspelers naar senioren is een apart stuk opgesteld. Dit stuk is te 
vinden via Overgang junioren naar senioren V.V. Zwaagwesteinde. 
 

http://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/A_56/Overgang_jeugdspelers_naar_senioren_1.1.pdf

