4. SELECTIEBELEID
Welk doel streven we na?
Het doel van het jeugdvoetbal bij SVO BDE is boven alles het verzorgen van een zo goed mogelijke
voetbalopleiding. Ieder jaar willen we ervoor zorgen dat onze speelsters een geweldig seizoen hebben
met veel plezier en zowel als team, als ook als individu, beter worden en leren presteren. Presteren
binnen de grenzen van ieders capaciteiten en motivatie, maar hierin schuilt direct een uitdaging. Want
hoe bepaal je "capaciteiten" en wat weten we over individuele drijfveren en motivatie? En wat de één
wel ziet als capaciteit van een speelster of speelster hoeft een ander niet op gelijke wijze in te schatten.
Is voetbal echt je passie of doe je het, omdat je van je ouders een teamsport moet doen of omdat je
vriendinnetjes voetballen?
Wat proberen we te doen?
Als Technische Commissie proberen we de randvoorwaarden te creëren om de jeugdopleiding zo goed
mogelijk vorm te geven. Hierbij hoort ook het bedenken van "procedure" waarbinnen zo goed mogelijk
keuzes gemaakt kunnen worden als het gaat over het maken van teamindeling. Uitdaging voor de
toekomst is om hier met elkaar criteria voor op te stellen en uit te dragen waardoor het voor een ieder
helder is, hoe er wordt gemeten.
Hoe?
Het maken van keuzes gebeurt op basis van informatie die gedurende een seizoen verzameld wordt
door de trainers in het spelersvolgsysteem. Voor het aanleveren van informatie wordt gebruik gemaakt
van:
o

Technische Commissie

o

(Toekomst) Leeftijdscoördinatoren;

o

Trainers (mondeling en aan de hand van hun informatie in het spelersvolgsysteem);

o

Teammanagers.

o

en uiteraard van de meiden/vrouwen zelf (door individuele gesprekken met trainer, POP)

Daarnaast proberen de leden van de Technische Commissie en de trainers in de periode van de
voorjaarscompetitie zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen te bekijken om het plaatje compleet te
maken. We gaan hiervoor in de winterstop schema’s te maken om elk voorjaar zogenaamde
oplooptrainingen in te plannen (We bepalen in ons Trainers en Teammanagers overleg het aantal
keren dat je meetraint). Dit houdt in dat de speelsters die een leeftijdscategorie hoger gaan spelen
minimaal 1 keer (afhankelijk van de omvang van de groepen) mee trainen met het hoogste team in de
nieuwe leeftijdscategorie.
Het streven is om deze planning gereed te hebben tijdens de start van het voorjaarsseizoen. Deze
planning wordt doorgegeven aan de trainers van alle teams. Van hen wordt verwacht dat zij hun team
hierover informeren en dat betrokken speelsters het schema krijgen van hun eigen trainer of trainster.
Afspraak:
Alle teams trainen 2x per week en bij een oplooptraining traint de speelster 1x met een hogere
leeftijdscategorie en 1x met haar eigen team mee. Je traint dus als je ingepland bent voor een
oplooptraining in een week altijd 1x met je eigen team. (Elk jaar bepalen we de frequentie in het
Trainer/Teammanagers overleg)
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Totstandkoming?
Bij de totstandkoming van BDE is er met de moederverenigingen afgesproken dat de meisjes vanaf
leeftijdscategorie MO13, onder de hoede komen van BDE, Tenzij een meisje talentvol is en in
aanmerking komt voor een selectieteam bij de jongens. Het afstromen is in onze svo overeenkomst
geregeld, we zullen als TC moeten gaan samenwerken met de TC van de moederverenigingen om ook
het opstromen van talentvolle dames weer mogelijk te maken.
De technisch commissie en “indien mogelijk” als we in de toekomst leeftijd coördinatoren krijgen,
maken de eerste teamindelingen en vervolgens vindt een inspraakronde plaats met de trainers en
teammanagers.
In eerste instantie wordt er gekeken naar de leeftijdscategorieën; MO13-pupillen voetballen in de
MO13-categorie, MO15-pupillen in de MO15-categorie enzovoort. Hier wordt in principe niet van
afgeweken, maar uitzonderingen zijn mogelijk.
Deze uitzonderingen zijn afgebakend:
-

-

Bij onvoldoende speelsters voor een bepaalde leeftijdscategorie wordt er eerst gekeken of er
talentvolle speelsters hogerop kunnen, is dat niet mogelijk dan kijken we of dispensatie mogelijk
is voor één of meerdere speelsters uit een oudere leeftijdscategorie.
De KNVB laat ons vrij om spelers lager in te delen, wel zijn we aan een maximum van 3
dispensatiespelers per wedstijd gebonden bij 11 tegen 11 en 2 dispensatiespelers bij 8 tegen 8.
We kunnen als BDE dit zelf regelen. Mocht het nodig zijn een speelster met een jongere
leeftijdscategorie mee te laten spelen, dan wordt er gekeken of dat mogelijk is.

Speelsters vervroegd doorschuiven of lager indelen is mogelijk als er aan één van bovenstaande
criteria wordt voldaan en in overleg met de ouders/verzorgers van de betreffende speelster.
Nadat er gekeken is naar de leeftijd van de speelster wordt er gekeken welke speelsters in aanmerking
komen voor het eerste team van de betreffende leeftijdscategorie.
Als de eerste teams zijn ingedeeld wordt er gekeken naar de overige teams. Hierbij wordt kwaliteit niet
uit het oog verloren, een MO13-1 zal gemiddeld betere speelsters hebben als een MO13-2, maar
vriendinnetjes en mogelijk andere zaken spelen ook een prominente rol bij de indeling.
Met ouders die coachen, ouders die training geven, sponsoren, scheidsrechters etc. wordt voor het tot
stand komen van de eerste teams nooit rekening gehouden.
-

In principe plaatsen we iemand niet terug halverwege het seizoen naar een lager team, tenzij dit
in wederzijds overleg gebeurd en/of op verzoek van de speelster zelf.

4.1 Communicatie selectiebeleid naar Ouders en Speelsters:
Op de website van BDE zal het selectiebeleid worden gepubliceerd. Daarnaast zal er net voor de start
van de voorjaarscompetitie een mededeling op de site en social media worden gepubliceerd om de
verwachtingen bij ouders en speelsters te managen.
Wat vragen wij van jullie (ouders en speelsters)?
Om zoveel mogelijk de rust te bewaren. Om geen (extra) druk te leggen op het proces van het maken
van keuzes. Om oog te hebben voor de doelstelling van het jeugdvoetbal en opleiding. En om oog en
waardering te hebben voor de grote inzet van een grote groep vrijwilligers die zich vaak vele uren in de
week inzetten om iedereen een geweldig seizoen te laten beleven. Waar voorop staat dat iedereen
plezier beleeft aan het voetballen bij SVO BDE.
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Doen wij het allemaal goed?
Nee, vast niet. Er zullen zeker "fouten" gemaakt worden. Maar zonder het maken van fouten leren we
niets en dus moet het mogen om fouten te maken. Het is belangrijk dat we met respect voor en met
elkaar om blijven gaan en dat we in het oog blijven houden dat we een voetbalvereniging zijn waar we
met z'n allen lid van zijn om in onze vrije tijd sport te bedrijven. Een vereniging met een belangrijke
sociale functie, met veel capaciteit. Sportief om te groeien. Sociaal om een hele gezellige vereniging te
blijven.
Voor alle duidelijkheid
De Technische Commissie gaat niet met ouders in discussie over de indeling op basis van
capaciteiten. Uitsluitend bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen voor ouders of speelsters
aanleiding zijn om de Technische Commissie te vragen om een andere indeling.
Die mogelijkheid zal worden gegeven op een inloopavond, op de eerst volgende woensdag na de
laatste competitiedag van 19 uur tot 20 uur in de kantine van sc Erica.
De voorlopige indeling wordt pas definitief kort voor aanvang van de zomervakanties. Deze kunnen
naar aanleiding van de bekercompetities nog worden aangepast en ook bestaat er de mogelijkheid
voor Technische Commissie om tijdens de winterstop de teams aan te passen.
Grafisch kun je dit in de volgende tijdslijn vastleggen:
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