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Beste	  spelers,	  ouders	  en	  jeugdleiders,	  
	  
	  
Het	  einde	  van	  het	  seizoen	  is	  alweer	  bijna	  in	  zicht	  en	  dat	  betekent	  
dat	  we	  op	  dit	  moment	  druk	  bezig	  zijn	  met	  de	  teamindelingen	  van	  
onze	  jeugdspelers	  voor	  het	  seizoen	  2019/2020.	  Omdat	  wij	  het	  
belangrijk	  vinden	  dat	  spelers,	  ouders	  en	  jeugdleiders	  tijdig	  worden	  
geïnformeerd	  over	  het	  proces	  rondom	  de	  teamindeling,	  vragen	  wij	  
jullie	  aandacht	  voor	  het	  volgende.	  	  
	  
	  
Op	  dit	  moment	  is	  de	  jeugdcommissie	  samen	  met	  de	  jeugdleiders	  bezig	  zowel	  het	  
juiste	  aantal	  teams	  per	  jeugdcategorie	  te	  bepalen	  alsmede	  een	  weloverwogen	  
verdeling	  van	  de	  spelers	  over	  deze	  teams	  te	  maken.	  In	  overleg	  met	  de	  
jeugdleiders	  hebben	  we	  een	  tijdpad	  voor	  deze	  indelingsprocedure	  gemaakt.	  We	  
streven	  erna	  om	  in	  de	  week	  van	  27	  mei	  een	  eerste	  concept-‐teamindeling	  op	  
papier	  te	  zetten.	  Vanaf	  dat	  moment	  zullen	  we	  ook	  naar	  de	  benodigde	  
jeugdleiders/trainers	  gaan	  zoeken.	  In	  de	  week	  van	  3	  juni	  willen	  we	  de	  indeling	  
van	  de	  spelers	  definitief	  maken	  en	  richting	  ouders,	  spelers	  en	  jeugdleiders	  
communiceren.	  In	  de	  week	  van	  10	  juni	  moeten	  namelijk	  het	  aantal	  teams	  dat	  FC	  
Roerdalen	  volgend	  seizoen	  wil	  inschrijven	  aan	  de	  KNVB	  worden	  doorgegeven.	  	  
	  
	  
Op	  deze	  manier	  hopen	  wij	  dat	  iedereen	  voordat	  de	  zomerstop	  begint,	  weet	  in	  
welk	  team	  hij	  volgend	  seizoen	  voetbalt.	  Ook	  biedt	  dit	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  
bezien	  in	  welke	  teams	  we	  nog	  begeleiding	  te	  kort	  komen.	  Daarmee	  heeft	  de	  
jeugdcommissie	  in	  samenwerking	  met	  de	  ouders	  de	  tijd	  om	  deze	  begeleiding	  
rond	  te	  maken	  voordat	  het	  nieuwe	  seizoen	  in	  augustus	  start.	  	  
	  
	  
Indelingscriteria	  seizoen	  2019/2020	  
Als	  jeugdcommissie	  zijn	  wij	  onlangs	  bij	  elkaar	  geweest	  om	  de	  indelingscriteria	  
voor	  het	  seizoen	  2019/2020	  te	  bepalen.	  Hierbij	  willen	  we	  een	  nuance	  
aanbrengen	  in	  het	  beleid	  zoals	  dit	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  gehanteerd	  is.	  	  In	  het	  
nieuwe	  beleid	  hanteren	  we	  de	  volgende	  uitgangspunten:	  

• Het	  vertrekpunt	  bij	  de	  teamindeling	  is	  de	  leeftijd	  van	  de	  spelers.	  Vanaf	  het	  
seizoen	  2019-‐2020	  biedt	  de	  KNVB	  ook	  een	  competitie	  aan	  voor	  de	  JO12	  
en	  de	  JO14.	  	  Dit	  om	  de	  onderlinge	  fysieke	  verschillen	  tussen	  spelers	  
kleiner	  te	  maken.	  

• Als	  er	  op	  basis	  van	  het	  aantal	  beschikbare	  spelers	  meerdere	  teams	  per	  
jeugdcategorie	  gemaakt	  kunnen,	  dan	  selecteren	  we	  voor	  het	  standaard	  
team	  (lees:	  het	  eerste	  team	  van	  iedere	  categorie),	  de	  sterkste	  spelers.	  Bij	  
deze	  selectieprocedure	  kijken	  we	  naar	  de	  ontwikkeling	  van	  iedere	  speler	  
waarbij	  we	  naar	  alle	  facetten	  van	  het	  voetbalspel	  kijken.	  Volgens	  ons	  
hoort	  daarbij	  ook	  intrinsieke	  motivatie,	  opkomst	  tijdens	  
trainingen/wedstrijddagen	  en	  gedrag	  in-‐	  en	  buiten	  het	  veld.	  	  
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• Als	  er	  in	  een	  leeftijdscategorie	  3	  teams	  gemaakt	  kunnen	  worden,	  kijken	  

we	  voor	  de	  indeling	  van	  team	  2	  en	  3	  niet	  alleen	  naar	  voetbaltechnische	  
kwaliteiten	  van	  de	  diverse	  spelers.	  We	  delen	  deze	  teams	  dan	  ook	  in	  op	  
basis	  van	  (sociale)	  connecties	  tussen	  spelers.	  Daarmee	  verwachten	  we	  dat	  
de	  laagste	  teams	  niet	  langer	  over	  te	  veel	  spelers	  met	  mindere	  
voetbalkwaliteiten	  beschikken	  waardoor	  ze	  zelfs	  in	  de	  laagste	  klasses	  niet	  
meekunnen	  en	  het	  plezier	  in	  het	  voetbal	  verliezen.	  Het	  is	  echter	  niet	  
uitgesloten	  dat	  er	  door	  de	  keuze	  om	  naar	  de	  (sociale)	  connecties	  tussen	  
spelers	  te	  kijken	  er	  geen	  verschillen	  meer	  zijn	  tussen	  het	  niveau	  van	  de	  
niet-‐standaard	  teams.	  Echter	  het	  feit	  dat	  de	  kinderen	  met	  ‘vriendjes	  en	  
vriendinnetjes’	  spelen	  maakt	  dat	  het	  plezier	  aanwezig	  zou	  moeten	  blijven.	  	  

• Als	  er	  in	  een	  leeftijdscategorie	  4	  teams	  gemaakt	  worden,	  dan	  selecteren	  
we	  naast	  het	  standaard	  team	  ook	  in	  het	  tweede	  team	  op	  basis	  van	  
voetbalkwaliteiten.	  Dit	  omdat	  we	  verwachten	  dat	  anders	  het	  
niveauverschil	  tussen	  de	  individuele	  spelers	  binnen	  het	  team	  te	  groot	  
wordt.	  	  

• Bij	  de	  indeling	  van	  de	  niet-‐standaardteams,	  kijken	  we	  ook	  van	  welke	  
spelers	  de	  ouder	  een	  (potentiële)	  jeugdleider	  is.	  Deze	  spelers	  proberen	  
we	  zodanig	  te	  verdelen	  dat	  we	  daarmee	  ook	  de	  jeugdleiders	  verdelen.	  	  

• Bij	  de	  indeling	  hebben	  keepers	  een	  bijzondere	  positie.	  Voor	  het	  standaard	  
team	  wordt	  in	  principe	  de	  beste	  keeper	  gekozen.	  De	  andere	  keepers	  
worden	  verdeeld	  over	  de	  teams	  zodat	  ieder	  team	  ten	  minste	  1	  keeper	  
heeft.	  Bij	  de	  indeling	  van	  de	  keepers	  over	  de	  niet-‐standaard	  teams,	  kijken	  
we	  in	  beginsel	  ook	  naar	  de	  (sociale)	  connecties.	  	  

• Bij	  de	  indeling	  hebben	  meisjes	  geen	  bijzondere	  positie.	  Zij	  worden	  
‘gewoon’	  bij	  de	  jongens	  ingedeeld	  op	  basis	  van	  de	  voorgaande	  
uitgangspunten.	  Het	  is	  mogelijk	  dat	  we	  net	  als	  dit	  jaar	  een	  
combinatieteam	  met	  een	  buurtvereniging	  opzetten	  om	  de	  oudere	  meiden	  
(MO17	  of	  MO19)	  bij	  elkaar	  te	  laten	  voetballen.	  Echter	  in	  beginsel	  willen	  
we	  dat,	  zeker	  bij	  meisjes	  tot	  16	  jaar,	  deze	  worden	  gemixt	  met	  de	  jongens.	  

• Dispensatie	  van	  een	  speler	  kan	  zowel	  naar	  een	  ouder	  team	  als	  naar	  een	  
jonger	  team	  als	  dit	  in	  het	  belang	  is	  van	  de	  speler	  of	  in	  het	  belang	  van	  de	  
club,	  dit	  laatste	  altijd	  in	  overleg	  met	  de	  speler.	  	  

• In	  alle	  gevallen	  waarin	  deze	  uitgangspunten	  niet	  voorzien,	  beslist	  de	  
jeugdcommissie	  in	  overleg	  met	  de	  betrokken	  speler(s),	  ouders	  en	  
jeugdleiders.	  	  

• Alle	  hiervoor	  genoemde	  uitgangspunten	  zijn	  niet	  vastomlijnd.	  De	  
spelersindeling	  is	  maatwerk.	  Dit	  maakt	  dat	  er	  incidenteel	  van	  deze	  
uitgangspunten	  moet	  worden	  afgeweken	  om	  tot	  de	  meest	  optimale	  
uitkomst	  te	  komen	  waarbij	  het	  belang	  van	  zoveel	  mogelijk	  spelers	  
gediend	  wordt.	  
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Wij	  verwachten	  met	  deze	  uitgangspunten	  tot	  een	  indeling	  te	  komen	  waarbij	  een	  
juiste	  mix	  is	  tussen	  ontwikkeling	  en	  plezier	  van	  onze	  jeugdspelers.	  Daarbij	  
beseffen	  we	  ons	  tegelijk	  dat	  de	  uitkomst	  van	  de	  indeling	  nooit	  voor	  iedereen	  
optimaal	  kan	  zijn,	  maar	  we	  doen	  ons	  best	  om	  zoveel	  als	  mogelijk	  aan	  ieders	  
wensen	  tegemoet	  te	  komen.	  Mochten	  er	  vragen	  of	  opmerkingen	  zijn	  aangaande	  
deze	  uitgangspunten	  dan	  wel	  de	  indeling	  zelf,	  dan	  bestaat	  altijd	  de	  mogelijkheid	  
om	  deze	  vragen	  of	  opmerkingen	  aan	  de	  jeugdcommissie	  kenbaar	  te	  maken.	  
	  
Wij	  vertrouwen	  erop	  jullie	  hiermee	  voldoende	  te	  hebben	  geïnformeerd.	  
	  
	  
Met	  sportieve	  groeten,	  	  
	  
	  
	  
	  
Jeugdcommissie	  FC	  Roerdalen	  
(Silas	  Hurikxkens,	  Tom	  Oosterbaan,	  Maarten	  Vogels,	  Roland	  Slangen,	  Laurens	  Bijl,	  
Sander	  Muijsers,	  Geert	  den	  Teuling	  en	  Yvan	  Beckers)	  


