
 

Beste spelers, ouders en jeugdleiders, 
 
Als club FC Roerdalen vinden wij het belangrijk dat spelers, ouders en 
jeugdleiders inzicht hebben in hoe we de teams indelen. In deze brief informeren 
wij jullie hierover. 
 
Indelingscriteria 
We maken de teamindeling voor een nieuw seizoen jaarlijks, voor de zomerstop.  
Voor de teamindeling van een nieuw seizoen gebruiken we de volgende  
uitgangspunten. Die staan in ons Jeugdbeleid: 

• Het vertrekpunt bij de teamindeling is de leeftijd van de spelers.  
 

• Als er op basis van het aantal beschikbare spelers meerdere teams per 
jeugdcategorie gemaakt kunnen worden, dan selecteren we voor het 
eerste team  de beste spelers. Dat noemen we het standaard team. Bij 
deze selectieprocedure kijken we naar de ontwikkeling van iedere speler 
en alle facetten van het voetbalspel, zoals de technische en tactische 
vaardigheden, maar ook de mentaliteit, intrinsieke motivatie, opkomst 
tijdens trainingen/wedstrijddagen en gedrag in- en buiten het veld.  
 

• 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 spelers. We delen deze teams ook in op basis van 
(sociale) connecties tussen spelers. Daarmee willen we ervoor zorgen dat 
het niveauverschil tussen het 2e en 3e team niet te groot wordt. Daarnaast 
plaatsen we vriendjes en vriendinnetjes waar mogelijk in hetzelfde team.  
 

• 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 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 een combinatieteam met een 
andere voetbalvereniging 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. Dat is 



 

het beste voor hun voetbalontwikkeling. 
 

• 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. We overleggen dit altijd met de (ouders van de) speler.  
 

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

• Alle hiervoor genoemde uitgangspunten zijn niet keihard. De 
spelersindeling is altijd maatwerk. Dit maakt dat we soms van deze 
uitgangspunten moeten afwijken om tot de meest optimale uitkomst te 
komen. Dat doen we in het belang van alle teams en alle spelers. 
 

• In de herfst en winter maken we in principe geen nieuwe teamindeling. 
Soms is er in een enkel geval wel aanleiding om een speler naar een ander 
team in een jaarlaag te verplaatsen. Ook dan hanteren we de 
indelingscriteria. Het verzoek voor het verplaatsen van een speler doet de 
jeugdleider aan zijn jeugdcoördinator. De jeugdcommissie beslist 
hierover in overleg met de jeugdleiders en houdt hierbij rekening met alle 
omstandigheden van het geval. 

 
Wij verwachten met deze uitgangspunten tot een indeling te komen met een 
juiste mix tussen ontwikkeling en plezier van onze jeugdspelers. Daarbij beseffen 
we ons dat de uitkomst van de indeling nooit voor iedereen optimaal zal zijn. We 
doen ons best om zoveel als mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn over deze uitgangspunten of over de 
indeling zelf, meld ze dan bij de jeugdcommissie. 
 
Met sportieve groeten,  
 
Jeugdcommissie FC Roerdalen 


