
Concept teamindelingen seizoen 2022- 2023 

 

Technische toelichting bij diverse keuzes 

o De coördinatoren van diverse leeftijdsgroepen JO07 t/m JO15 hebben afgesproken 

met elkaar, dat tussentijdse individuele mutaties in overleg met een 

desbetreffende trainer mogelijk zijn. Dit kan aan het einde van een fase zijn, maar 

ook gedurende een fase (Dynamische teamindeling). Concreet betekent dit, dat 

spelers -op basis van duidelijke evaluatie en uitleg naar speler en zijn of haar 

ouders-  tijdelijk of langere termijn naar een ander team overgeplaatst kunnen 

worden. Dit is enkel en alleen bedoeld om positief bij te dragen aan de 

ontwikkeling van spelers. Zo kan het zijn dat spelers ervaring opdoen in een hoger 

team; of dat spelers juist weer even zelfvertrouwen kunnen krijgen als ze een tijdje 

in een ander team spelen. Voor alle duidelijkheid; coördinatoren en trainers zullen 

hierbij zorgvuldig en in goed overleg met elkaar te werk gaan, en ouders zullen 

altijd bij een dergelijke verandering betrokken worden.  

o Samen met een grote portie zorgvuldigheid vermelden we onderstaand de 

uitgangspunten voor selectie om te komen tot de beste teamindeling op dit 

moment. Aspecten die worden gewogen zijn: leeftijd, kwaliteit, aantallen spelers 

en het sociale aspect. 

o Een aantal teams zit krap in de spelers. Mocht er een tekort ontstaan tijdens de 

competitie dan zal er vanuit de andere teams aangevuld worden. 

Binnen de leeftijdscategorie JO12-JO15 hebben we in het bijzonder te maken gehad 

met de keuze : grote teams (>17 spelers per team) waarbij het ook moeilijke was 

om tot een evenwichtig team te komen met een bijbehorende indelingsklasse in de 

competitie ÒF -waar we voor gekozen hebben- iets kleinere kleinere teams maar  

waarbij er een goed evenwicht in het team is en waarbij ook een goede indeling in 

de competitie mogelijk is. 

o We willen benadrukken dat voetbal een teamsport is. Concreet houdt dit dat we 

verwachten dat iedere speler er alles aan doet om elke competitiewedstrijd 

aanwezig te zijn.  Vanuit het jeugdbestuur zijn we van mening dat 

competitiewedstrijden op zaterdag zoveel mogelijk door moeten gaan. 

 

  



Overige punten van belang per juni 2022 

o Er is een radiostilte van een week afgesproken, vanaf het moment dat de concept-

indeling van de nieuwe teams wordt gepubliceerd op de website.  

o Het trainingsschema 2022-2023 is weliswaar tijdig beschikbaar, maar verder zijn we 

afhankelijk van het groene sein voor het C-veld en het rode sein voor het B-veld.  

Het zal een uitdaging blijven om voor elk team een eerlijke verdeling tot stand te 

brengen qua trainingshoeveelheid en qua bepaling natuur- of kunstgrasveld.   

o In principe blijft het voor alle teams mogelijk om te blijven trainen tot 2 juli. De 

teams JO14 t/m JO19 starten op maandag 29 augustus hun eerste trainingsweek, 

de overige teams op maandag 5 september. 

o Mocht er alsnog een individueel gesprek noodzakelijk zijn, dan kunnen ouders 

en/of spelers dit aanvragen bij de jeugdvoorzitter. Afhankelijk van de vraag zijn van 

de zijde van de vereniging de jeugdvoorzitter en/of de coördinator van de 

leeftijdsgroep bij het gesprek aanwezig. 

 


