
 Teamindeling voor het nieuw seizoen 1.

1.1. Selectiebeleid 

Het selectiebeleid van VV Eijsden is een zorgvuldig proces en komt tot stand 
conform het afgesproken 4-ogen principe.  

De technische leiding (leeftijdscoördinatoren) zal zo transparant mogelijk tot 
besluitvorming komen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat eenieder in het nieuwe 
seizoen weer met veel plezier bij VV Eijsden voetbalt.  

De technische commissie (bestuurslid technische zaken) ziet erop toe dat dit 
proces zo zorgvuldig mogelijk gebeurt, bewaakt de samenstelling van teams met 

betrekking tot de juiste groepsdynamiek en is eindverantwoordelijk. 

1.2. Visie op teamindeling 

Het formeren van de teams voor een volgend seizoen gebeurt uiterlijk in de 

eerste helft van de maand mei. Dit biedt ruimte om tot drie weken nadat de 
competitie is afgelopen in de nieuwe samenstellingen te trainen.  
Hierdoor weet elke speler voor de zomervakantie in welk team/selectie hij in het 

nieuwe seizoen zal gaan spelen.  
Bij VV Eijsden staat de individuele ontwikkeling van spelers centraal. Spelers 

worden ingedeeld met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling. Doelstelling van 
de jeugdopleiding is spelers op te leiden naar hun eigen persoonlijke plafond. 

 Dit betekent o.a. in de praktijk: 
o Dat spelers uit hetzelfde team in verschillende teams kunnen worden 

ingedeeld. 

o Dat spelers, die in het seizoen 2016-2017 1e jaars in hun 
leeftijdscategorie zijn, in het hoogst spelende team van de betreffende 

leeftijdscategorie kunnen worden ingedeeld. 
o Dat spelers, die in het seizoen 2016-2017 2e jaars in hun 

leeftijdscategorie zijn, een leeftijdscategorie hoger geplaatst kunnen 

worden of met dispensatie een leeftijdscategorie lager geplaatst kunnen 
worden. 

o Dat spelers, die in het seizoen 2016-2017 2e jaars zijn in hun 
leeftijdscategorie, niet automatisch een team hoger geplaatst worden 
maar ook in hetzelfde team opnieuw kunnen worden ingedeeld. 

1.3. Criteria 

o Spelers worden beoordeeld en ingedeeld op basis van hun 
voetbaltechnische kwaliteiten, fysieke en sociale vaardigheden, motivatie 

en mentaliteit. 
o Spelers niet beoordeeld worden op basis van het niveau bij aanvang van 

het seizoen maar ingedeeld worden op hun verwachte leercurve. 
o De samenstelling van teams gebaseerd is op gelijkwaardigheid 

en de 80/20 regel. 80 procent van de spelers behaalt het gewenste niveau 

aan het begin van het seizoen en 20 procent van de spelers zit daar nog 



onder. De doelstelling is dat alle spelers aan het einde van het seizoen een 

(bijna) gelijkwaardig niveau halen. 
o Indelingen zodanig worden gemaakt dat iedereen voldoende speeltijd 

(minimaal en gemiddeld 50% van de beschikbare speeltijd) krijgt met 
uitzondering van de teams waar specifieke teamprestaties gelden. In het 
seizoen 2017-2018 zijn dat de O19-1, O17-1 en O15-1.  

o Spelers zodanig worden ingedeeld dat ze gedurende het seizoen continu 
kunnen worden uitgedaagd hun grenzen op te zoeken en te verleggen. 

Bijvoorbeeld: het spelen op verschillende of nieuwe veldposities op een 
lager niveau of het spelen op dezelfde veldpositie op een hoger niveau om 
bepaalde specifieke voetbaltechnische vaardigheden verder 

te ontwikkelen. 

1.4. Bezwaarprocedure 

Ouders en spelers kunnen bezwaar indienen tegen de indeling. Dit bezwaar dient 

onderbouwd via mail ingediend te worden. Stuur hiervoor een mail naar 
teamindeling.vve@gmail.com uiterlijk 1 week na publicatie op de website van  

VV Eijsden. U ontvangt een ontvangstbevestiging.  
Vervolgens streeft de technische commissie erna om het bezwaar af te handelen 
binnen 2 weken.  

1.5. De indeling 

1.5.1. Standaardteams (Cat A) 

 
De technische commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de 
selectieteams.       Zij doen dit in overleg met leeftijdscoördinatoren, trainers en 

teamleiders.   
 

Allereerst wordt geïnventariseerd (deadline 31 maart 2017) welke 
selectietrainers, -coaches en spelers doorgaan/stoppen. Daarnaast wordt 
trainers/coaches uit niet-selectieteams gevraagd welke spelers volgens hen de 

stap kunnen maken naar een selectieteam.  
Technische commissie en leeftijdscoördinatoren komen vervolgens samen de 

(voorlopige) samenstelling overeen. Spelers die door trainers/coaches zijn 
doorgegeven als spelers die wellicht een stap naar de standaardteams zouden 
kunnen maken worden zoveel mogelijk door de technische commissie tijdens 

wedstrijden in hun eigen team bekeken. 
 

In de standaardteams: 
o Worden teams op basis van sterkte ingedeeld. Echter ook rekening 

houdend met posities, gerelateerd aan onze speelwijze (herkenbaar 

aanvallend; zie technische beleidsplan). 
o Worden zoveel mogelijk eerstejaars teams en tweedejaars teams 

gevormd, waarbij het kan zijn dat eerstejaars op basis van hun 
voetbalkwaliteiten in een tweedejaars team worden geplaatst. 

o Zullen de spelers rondom de kerstperiode nog een keer worden doorgelicht 

of zij wel op hun plek zitten. 
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o Spelen misschien niet alle spelers evenveel minuten (dit geldt vooral bij de 

oudere jeugd). Echter, dit is wel het streven. Wij willen alle spelers 
tenslotte ontwikkelen! 

 
Indeling Standaardteams 
 

o Periode 1:                                                                                                                                    
Vanaf 1 juni t/m 15 juli zullen de nieuwe standaardteams in training gaan 

met het oog op komend seizoen. In deze periode zullen zij tenminste 1x 
trainen per week met hun nieuwe team. Dit houdt ook tevens in dat de 
seizoen afsluiting en de toernooien plaatsvinden met het oude team. 

o Periode 2:                                                                                                                                   
Vanaf de 2e week augustus:                                                                                                       

In deze fase bereiden teams zich voor op de competitie en worden de 
teamafspraken vastgelegd. Gedurende de voorbereidingsperiode bestaat 
er de mogelijkheid om de teams (incidenteel) te wijzigen, daar waar nodig 

geacht, dit alleen na overleg met technische commissie / 
leeftijdscoördinator. 

o Periode 3 
In de winterstop is er een nieuw evaluatiemoment. Na de winterstop 

kunnen spelers worden uitgenodigd om met een hoger spelend team 
structureel 1x per week mee te trainen of zelfs wedstrijden mee te spelen. 

o Resume 

Na 1 juni 2017 wordt er alleen nog maar gespeeld/getraind door de 
nieuwe teams; de teams voor seizoen 2017 – 2018. 

 

1.5.2. Basisteams (Categorie B) + O13-1 

 

De leeftijdscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de indeling van de 
basisteams. Zij doen dit in overleg met huidige trainers en teamleiders. Nadat de 

Technische commissie en leeftijdscoördinatoren de (voorlopige) standaardteams 
samenstelling overeen zijn gekomen, worden de basisteams ingedeeld. 

Tegelijkertijd worden trainers en teamleiders benaderd en benoemd. Het is 
belangrijk dat teamleiders op de hoogte zijn van wensen van ouders ten aanzien 
van teamindeling. Helaas kan niet met alle wensen rekening worden gehouden, 

maar het is natuurlijk wel goed om ervan op de hoogte te zijn. 
 

In de basisteams: 
o Staat speelplezier centraal. 
o Worden in principe eerstejaars teams en tweedejaars teams gevormd. 

o Worden bestaande teams zoveel mogelijk intact gehouden en wordt 
tegelijkertijd ook gestreefd naar evenwichtige teams. 

o Speelt iedereen ongeveer evenveel minuten. 
 

1.5.3. Mini Pupillen (O7) 

 
Deze teams worden ingedeeld op basis van leeftijd. 

Indeling zal plaatsvinden uiterlijk 1 week voorafgaande aan de TN toernooien. 
 


