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Selectieprocedure 2021-2022 
 
De Technische Commissie (hierna: TC) van TSC is verantwoordelijk voor de zogenaamde 
selectieprocedure. Aan de hand van deze procedure worden de selectieteams voor het 
komende seizoen bepaald. Hieronder een beschrijving hoe deze procedure werkt. 
 
De TC-coördinator voor de desbetreffende leeftijdscategorie begeleidt de procedure. 
 
Selectieteams 
 

• JO19-1/JO19-2 
• JO17-1/JO17-2 
• JO15-1/JO14-1 
• JO13-1/JO13-2 
• JO11-1/JO11-2 
• JO10-1/JO10-2 

 
 
Tijdpad 
De selectieperiode van ronden we binnen drie weken af. Dit doen we met het oog op de 
spelers. Sommige spelers ervaren een selectieperiode namelijk als erg spannend. 
Wedstrijden zijn op dit moment nog niet mogelijk, wellicht verandert dit gaandeweg. 
 
De samenstelling van de selectieteams geldt in principe tot de winterstop. In de winterstop 
worden de selectieteams geëvalueerd. 
 
Uitgangspunten 
- De spelers worden door de TC uitgenodigd om deel te nemen aan het selectieproces; 
- De eindverantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes ligt bij de TC; 
- Het aantal spelers bij selectieteams bedraagt in principe: 

• 11v11 -     14+1 (m.u.v. JO19 selectie, 32-34 spelers voor JO19-1/JO19-2) 
• 8v8     -     10+1 
• 6v6     -     8+1 
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- Tijdens de selectieprocedure trainen de volgende combinaties van teams in principe 
gelijktijdig: JO19-1/2, JO17-1/2, JO15-1/JO14-1, JO13-1/JO13-2, JO11-1/JO11, JO10-
1/JO10-2. 

- Gedurende het selectieproces kan de selectie-trainer zelf een “rechterhand” aanwijzen, 
die hem assisteert bij de oefenwedstrijden en trainingen. Deze keuze wordt overlegd met 
de technisch coördinator; 
- Dispensatiespelers zijn vanuit KNVB toegestaan in de ‘even’ competities; meisjes zijn in 

elke jongenscompetitie vanaf JO10 als dispensatiespeelsters toegestaan; 
- Indien gedurende het selectieproces duidelijk is welke spelers niet in aanmerking komen 

voor een selectieteam, dan wordt dit z.s.m. aan de betreffende spelers medegedeeld. 
- Iedere speler deelnemend aan selectieprocedure krijgt minimaal drie momenten om 

zich te laten zien; 
- Bij gelijke kwaliteiten tussen een speler (m/v) van TSC en een nieuwkomer heeft de 

TSC-speler voorrang; 
- Om als nieuwkomer deel te mogen nemen aan de selectieprocedure moet voorafgaand 

aan die procedure overschrijving naar TSC zijn aangevraagd. 
 
Selectiecriteria 
Binnen de selectieprocedure hanteren we een aantal criteria: 
- Voetbaltechnische vaardigheden; 
- Voetbaltactische- en fysieke kwaliteiten; 
- Gedrag, inzet en motivatie. 
 


