Indelingen van teams en selecties
In lijn met het jeugdbeleidsplan maakt RKVV Velsen onderscheid tussen prestatief voetbal
(selectieteams) en recreatief voetbal (standaardteams).
Het jeugdbeleid is erop gericht om alle spelers, selectie- en standaardteams, uitgaande van hun
competenties te stimuleren in hun ontwikkeling en daarmee op een hoger voetbaltechnisch niveau te
brengen.
Belangrijke voorwaarde voor die ontwikkeling is dat voetballen met plezier en in een goede teamspirit
gebeurt. Voetbal is immers meer dan alleen de sport: het is ook (karakter-) vormend door samen
beleven en met elkaar te winnen én verliezen. Persoonlijke (fysieke) omstandigheden kunnen invloed
hebben op de voetbaltechnische ontwikkeling in de jeugd.
Aan alle teams wordt zorgvuldig aandacht besteed. Er is geen top zonder een brede basis.
Hoe we komen tot de indeling van selectie- en standaardteams lichten wij hieronder toe:

Criteria bij indeling
Bij de indeling hanteren we een aantal vaste criteria, hiervan kan worden afgeweken op initiatief of
met instemming van de Technische commissie (TC). De communicatie over de indelingen vindt plaats
door hoofd jeugdopleiding in samenspraak met de trainers per leeftijdscategorie en de coördinatoren
in het jeugdbestuur.
De criteria zijn:
•
•

•
•
•
•

Het KNVB beleid indeling leeftijdscategorieën: het betreft een indeling naar leeftijd
(jaarlaag), aangeduid als 'Jongens/Meisjes Onder 7, 8, 9, etc.'
Op de eerste regel zijn twee uitzonderingen mogelijk, beide met instemming van
TC, ouders en speler: spelen in een lagere leeftijdscategorie met dispensatie van de
KNVB, of spelen in een hogere leeftijdscategorie bij buitengewoon talent
Voldoende spelers per leeftijdscategorie om het gewenste aantal (standaard) teams in te
delen.
Het selectiebeleid en selectieproces RKVV Velsen-jeugd: op welke individuele- en team
kwaliteiten wordt gelet, welke criteria weegt het zwaarst.
Een evenwichtige verdeling van spelers binnen de standaardteams.
De wensen van ouders en spelers.

De volgorde van deze criteria is een bewuste keuze. Na de KNVB regelgeving komen de belangen
van de jeugdafdeling als geheel, de leeftijdscategorieën, teambelangen en individuele belangen.
Selectiebeleid en indelen selecties
Uitgangspunten
In lijn met het beleidsplan jeugd streven we naar continuering of verbetering van het peil waarop de
selectieteams spelen. Voor de eerste teams streven we naar het hoogst haalbare niveau.
Selecteren is een doorlopend proces
Spelers worden geselecteerd op basis van inzet en prestaties tijdens training en wedstrijden. Spelers
kunnen zich op deze leeftijd snel ontwikkelen, daarom is selecteren een doorlopend proces
gedurende het seizoen. Er zijn twee momenten in het seizoen waarop selecties kunnen worden
gewijzigd: bij de start van het nieuwe seizoen en bij de winterstop. Zo doen we recht aan de
ontwikkeling en prestaties van spelers en hun ‘aanspraak’ op een plaats in de selectie en aan
continuïteit in selecties en teams gedurende het seizoen.

Selectieproces
Het selecteren wordt ondersteund door:
1. Interne scouting
Tijdens het seizoen wordt er tijdens de training en wedstrijden gescout door de Hoofd Jeugdopleiding
(HJO) en onze leden van de TC en de hoofdtrainers per leeftijdscategorie. Ook aan andere trainers en
teamleiders wordt informatie gevraagd over talentvolle spelers uit hun teams. Op grond van deze
waarnemingen kunnen spelers worden uitgenodigd voor trainingen of (oefen)wedstrijden met hogere
teams.
2. Selectiewedstrijden en -trainingen
Gedurende het seizoen worden regelmatig trainingen en wedstrijden georganiseerd met als doel de
ontwikkeling te stimuleren en een hogere uitdaging te bieden voor spelers/sters. In de maand mei
worden selectietrainingen en (onderlinge) -wedstrijden georganiseerd met als doel een zorgvuldige en
onderbouwde keuze voor de selectieteams voor het nieuwe seizoen.
Indeling selecties
De indeling van de selecties is een taak van Hoofd Jeugdopleiding in samenspraak met
hoofdtrainers/selectietrainers per leeftijdscategorie en met advies van de Technische Commissie.
Bekendmaking selectieteams
De selectieteams worden bekend gemaakt eind juni. Aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen
eventueel nog enkele wisselingen plaatsvinden.
Indeling standaardteams
Nadat de selecties zijn ingedeeld worden de standaard teams ingedeeld. De indeling van deze teams
gebeurt door de coördinatoren in samenspraak de hoofdtrainer en met de leiders van de teams.
Bekendmaking indeling standaardteams
De indeling van de overige teams zal eveneens voor 1 juli door Hoofd Jeugdopleiding in samenspraak
met de coördinatoren per leeftijdscategorie bekend worden gemaakt. Ook hier geldt dat aan het begin
van het seizoen mogelijk nog wisselingen plaatsvinden door bijvoorbeeld aanmeldingen van nieuwe
leden.
Ons streven is om het voetbalplezier voor iedereen te stimuleren maar zeker ook de
voetbaltechnische kwaliteiten te ontwikkelen. Dit gaat niet voor iedereen met een rechte lijn omhoog
maar is erg persoonsgebonden. Kortom RKVV Velsen heeft oog voor iedere speler, maar staat ook
open voor iedereen met vragen.

Vragen en reactie
Voor vragen over het selectieproces kunt u terecht bij Hoofd Jeugopleiding:
Email: jeugdopleiding@rkvv-velsen.nl

