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Doel selectiebeleid 
 
 
 

Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van 

jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid  en continuïteit  bereiken. Steeds 

wisselende criteria voor selectie geven te veel onduidelijkheden en houden het gevaar 

van willekeur in. Bovendien is het belangrijk dat de criteria in verschillende 

leeftijdsgroepen hetzelfde zijn.Ook in de tijd dient er een herkenbare lijn te zitten in de 

wijze van selecteren. De jeugdleden  kunnen dan ook zelf het selectiebeleid  herkennen 

en hun selectie kan getoetst worden. Door de duidelijke lijn kan de teleurstelling  bij het 

niet geselecteerd  worden  beter verwerkt worden, omdat vaste normen het beter 

mogelijk maken de selecties te verklaren. De kans op acceptatie is groter dan bij vage, 

wisselende en erg persoonlijke selectieprocedures. 

 
 
 

Met het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de 

mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te 

ontwikkelen als voetballer. 

 



Selectiebeleid 
 
 
 

Afhankelijk van talent, motivatie, discipline en voetbaltechnische vaardigheden worden 

jeugdvoetballers van SC Badhoevedorp (hierna SCB genoemd) ingedeeld in selectieteams of 

niet-selectieteams. Een beschrijving van de selectieprocedure voorafgaand en tijdens een 

seizoen is van belang om duidelijkheid te scheppen over teamindelingen. 

 
 
 
 
 

Samenstellen niet-selectieteams 
 
 
 

Bij het samenstellen van niet-selectieteams wordt niet de meetlat van prestatie gehanteerd 

maar zijn de sociale factoren van doorslaggevend belang. Het samenstellen betekent dat de 

kinderen met dezelfde kwaliteit bij elkaar gezet kunnen worden in een team om de 

persoonlijke groei niet te belemmeren. De sociale context is echter zeer belangrijk. Hier 

wordt onder andere gekeken naar vriendschapsrelaties en schoolrelaties. Hierbij zijn een 

goede organisatie  en begeleiding en noodzakelijke faciliteiten randvoorwaarden.Het 

samenstellen van de niet-selectieteams gebeurt onder verantwoording van de 

jeugdcoördinator(en) i.s.m. de betreffende trainer/leider. Bij de samenstelling van de teams 

gaat club belang boven team belang of individueel belang.  

 
 
 
 
 

Talentvolle meisjes 
 
 
 

De getalenteerde meisjes die ten behoeve van hun ontwikkeling een optimale 

voetbalweerstand moeten ondervinden, zullen worden opgenomen in een selectieteam van 

de jongens. De individuele ontwikkeling van de speelsters staat bij deze altijd centraal. In 

overleg met technisch jeugdcoördinator en betreffende trainer zal worden bekeken tot 

welke leeftijd de speelster bij de selectieteams van de jongens zal spelen. Indien zich binnen 

de vereniging meerdere meisjesteams gaan ontstaan zullen wij op basis van gelijke selectie 

procedure overgaan als voor jongens.



Samenstellen selectieteams 
 
 
 
Het samenstellen van de prestatieteams gebeurt op basis van de hieronder vermelde 

selectiecriteria. De selectie wordt uitgevoerd door de trainer van het treffende 

prestatieteam. Hij/zij wordt hierbij zo nodig ondersteund door de jeugdcoördinator en/of 

één of meerdere leden van de jeugdcommissie. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de 

jeugdcoördinator Technische zaken. Ook hier wordt gekeken naar het club belang. 

 

 
SCB kent in eerste aanleg de navolgende selectieteams: B1 /C1 /D1 /E1 / E2 / F1 . 

 
 

Selecteren 
 
 
 
Selecteren op basis van talent, vindt uitsluitend plaats bij de prestatieteams. Bij de niet- 

selectieteam spreken we van samenstellen. 

Onder selecteren wordt: het samenstellen van een spelersgroep, welke de kwaliteiten 

bezitten om in de toekomst uit te groeien tot een volwaardig voetballer. 
 
 
Criteria waaraan spelers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een 

prestatieteam: 

 
• Techniek 

• Mentaliteit/instelling/motivatie 

• Inzicht/tactiek 

• Gedrag 

• Fysieke aspecten 

• Trainingsopkomst 

• Beschikbaarheid van spelers 

• Spelers moeten willen, in het geval van de jongste groepen, toestemming & 

medewerking van de ouders of verzorgers 

• Speler moet het verdienen, d.w.z. bereid te zijn er iets extra’s voor te doen 

• Bij gelijkwaardigheid gaat een 1e jaar voor een 2• jaar 

• Spelers moeten het kunnen, d.w.z. moet meer talent bezitten t.o.v. niet-geselecteerde 

spelers die wel aan bovenstaande criteria voldoen 



 
 
 
 

Het laatste punt van bovenstaande criteria echter, blijft altijd een mening. Gezien het feit, 

dat hierover altijd een verschil van mening kan ontstaan, word er over de selectie niet 

gediscussieerd. 

De jeugdcoördinator Technische zaken  en de afdelingscoördinator(en), zullen de 

keuze van de trainer altijd ondersteunen. 

 
 

 
Spelersvolgsysteem 

 
 
 

In de gehele jeugdafdeling  kunnen jeugdspelers  worden beoordeeld. Dit gebeurt in een 

SPELER VERVOLGSYSTEEM (zie bijlage). Het gaat hier voornamelijk om (toekomstige) 

jeugdselectiespelers. Het is aan de betreffende trainers om te bepalen welke spelers worden 

beoordeeld. In principe is het de bedoeling dat in ieder geval de spelers van de 

prestatieteam worden beoordeeld. Daarnaast is het de bedoeling dat spelers welke in de 

toekomst deel uit zouden kunnen gaan maken van een prestatieteam (denk aan 1e jaars 

welke in lagere jeugdteams  spelen) kunnen worden beoordeeld. 

Beoordelingsrapporten blijven vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. 
 
 
 

Per seizoen worden 2 beoordelingsperioden vastgesteld. De beoordelingsrapporten zullen 

tijdens de evaluatiemomenten ingeleverd en waar nodig besproken worden. 

De beoordelingsrapporten worden in een spelersvolgsysteem beheerd door de 

jeugdcommissie en kunnen door de trainers bij hen worden opgevraagd. 

Op deze manier wordt in kaart gebracht hoe spelers zich ontwikkelen en wat hun sterke en 

minder sterke punten zijn, zodat trainers weten wat zij in hun "nieuwe" selectie  kunnen 

verwachten  en waar, bij bepaalde spelers individueel, de aandachtspunten  moeten liggen. 

Ook moet het spelersvolgsysteem  het samenstellen van selectieteam vergemakkelijken. 



Selectieprocedure nieuw seizoen 
 
 
 

• September t/m/maart : Scouting en intern overleg trainers, afdelingscoördinator(en) en 
jeugdcoördinator 

• Begin april 

• Begin april 

• Medio april 

• Eind mei 

: Spelerslijst aankomend seizoen gereed(jeugdcoördinator) 

: Communicatie naar spelers (jeugdcoördinator) 

: Selectiewedstrijden en trainen (trainers) 

• : Voorlopige teamindeling bekend (afdelingscoördinator(en) 
en jeugdcoördinator 

 
 
 
 

Wijzigingen in de samenstelling van een team zijn nog mogelijk als gevolg van de komst of 

het vertrek van leden en/of prestaties van spelers gedurende het seizoen. Bij SCB zal vanaf 

het seizoen 2015-2016 gelden dat spelers die na 15 september aangemeld worden geen 

zekerheid hebben op plaatsing binnen een team. Na overleg met afdelingscoördinator zal 

jeugdcoördinator een besluit nemen of speler aangenomen kan worden. 

 
 

Indelingsrichtlijnen 
 
 
 

F jeugd (incl. F mini) 
 

• 1• Team: Beste laatste jaar spelers 

• 2• Team: Beste voorlaatste jaar spelers 

• Resterende spelers op basis van sociale aspecten en vaardigheden 
 

E jeugd: 

• 1• Team: Beste spelers in het 1• team, ongeacht 1• of 2• jaar 

• 2• team : Resterende beste 1• jaar 

• 3• team : Resterende beste 2•   jaar eventueel resterende 1• jaar 

• Resterende teams gelijkmatig indelen      

D jeugd  

• 1• Team : Beste spelers , ongeacht 1• of 2• jaar 

• 2• Team : Resterende beste spelers, ongeacht 1e of 2• jaar 

• Resterende teams gelijkmatig indelen 
 
 
 
Voor de C/B en A jeugd gelden dezelfde voorwaarden als de D 
jeugd



Wijziging indeling ti jdens het seizoen 
 
 
 

Uitzonderingen daargelaten geldt voor alle jeugdteams dat er alleen sprake kan zijn van 

wisselingen tussen teams tijdens de winterstop. Het kan voorkomen dat bepaalde spelers 

tijdens de eerste seizoenshelft te weinig of te veel weerstand ondervinden bij trainingen 

(medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). Dit zal als eerste de betreffende trainer 

moeten opvallen. 

 
In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met 

een hoger of lager team mee te laten doen. Hierbij dienen allerlei sociale en emotionele 

aspecten zorgvuldig te worden afgewogen. Hierbij moet ook de gevolgen voor het 

ontvangende team worden bekeken. Ook dienen er dan gegronde redenen voor deze 

beslissing te zijn. Denk aan geen plezier in het huidige team of een speler kan het niveau 

overduidelijk niet aan. De jeugdcoördinator heeft een sturende rol in het overleg tussen alle 

betrokkenen van de technische staf (trainers), de speler en zijn ouders. Indien noodzakelijk 

neemt de jeugdcoördinator de eindverantwoordelijkheid en beslissing om een jeugdspeler 

naar een ander team over te plaatsen. 

 
 
 
 
 

Alle zaken m.b.t. het selectiebeleid die niet beschreven staan, worden voorgelegd aan de 

jeugdcoördinator. Deze zal in samenspraak met de jeugdcommissie een beslissing nemen. 

 
 
 
 
 

Het (uit) lenen van jeugdspelers 
 
 
 

leder seizoen ontstaan er vanwege blessures, schorsingen, vakanties en schoolverplichtingen 

weer situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag en/of zondag incidenteel doorgeschoven 

moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is 

dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere trainer/leider en 

speler eraan mee moet werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit)lenen 

van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels; 



• De afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers  

• Er kan in beginsel worden geleend als een elftal 12 spelers heeft of minder (voor F-, 

en E-pupillen 8 spelers of minder)  

• De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen de 

afdelingscoördinator en de trainer/leider 
 

Jeugdspelers die op zaterdag spelen, mogen uitsluitend na goedkeuring van de trainer 

en de jeugdcoördinator uitgeleend worden aan teams die op zondag spelen.  

 
• Een speler die doorgeschoven wordt, moet wel speeltijd krijgen in het hogere 

team. Bij niet-selectieteams moet de geleende speler minstens een helft 

spelen. 

• Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met 

een afmelding, dan dient de betrokken trainer/leider in overleg met de 

afdelingscoördinator in redelijkheid naar een oplossing te zoeken. 

• Indien hierbij spelers van andere teams nodig zijn kan het voorkomen dat teams 

met een minimale bezetting, maar altijd voltallig, een wedstrijd kunnen aanvangen. 

• Hierbij geldt de regel, verenigingsbelang gaat voor teambelang en individueel 

belang. 

• De vereniging verwacht van iedere leider dat hij/zij hier medewerking aan verleent. 

• Indien een leider het teambelang boven verenigingsbelang stelt, volgt er een 

gesprek met afdelingscoördinator en jeugdcoördinator.  

• Tijdens dit gesprek zal worden gewezen op de regels in dit plan. 

• Indien een speler niet wenst mee te werken zal hij/zij hiervoor een moverende 

reden moeten hebben waarom er niet bij een ander team ingevallen kan worden. 

• De afdelingscoördinator en jeugdcoördinator zullen bepalen of de opgegeven reden 

moverend genoeg is. Zo nodig zal afdelingscoördinator een gesprek aangaan met 

ouders en speler om de regels vanuit dit beleidsplan toe te lichten. 

 

In alle zaken die (nog) niet benoemd zijn in dit plan zal de jeugdcommissie een besluit 

nemen. Over dit besluit kan niet gediscussieerd worden. Indien nodig zal dit punt 

opgenomen worden in het technisch jeugdplan.  

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


