Selectieprocedure
Om de selectieprocedure zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen hebben we als
Technische Commissie van vv TSC gemeend een aantal zaken rondom die
selectieprocedure vast te leggen. Het betreft een aantal uitgangspunten en vaste
afspraken waardoor het selectiebeleid binnen vv TSC eenduidig is. Dit bestand
verschaft helderheid voor trainers, leiders, spelers, ouders en Technische Commissie
(hierna: TC).
Selectie Commissie (SC)
•
•

TC-coördinator leeftijdscategorie
Trainers jeugd selectieteam

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
JO9-1/JO9-2/JO8-1 (aangepaste procedure woensdagen)

Selectiecriteria
Binnen de selectieprocedure hanteren we een aantal criteria. Daartoe behoren de
voetbaltechnische vaardigheden. Ook wordt gekeken naar voetbal tactische en
fysieke kwaliteiten. Tenslotte worden het gedrag, de inzet en de motivatie in het
geheel meegenomen.
Tijdpad
Voor alle duidelijkheid volgt een tijdpad selectieprocedure. Het tijdpad is bedoeld om
eenieder kenbaar te maken binnen welk tijdbestek de selectieprocedure zal verlopen.
Het tijdpad dient als richtlijn en kan door onvoorziene omstandigheden afwijken.
Door de COVID-19 situatie hebben de we planning moeten aanpassen. Voor de
leeftijdscategorie t/m O13-1 (komend seizoen) kunnen we in de week van 8 juni met
de selectieprocedure starten. Voor O14-1 en ouder houden we de situatie in de
gaten. Hopelijk kunnen we daar spoedig mee aan de slag bij een verdere
versoepeling van de regels, of anders in september voor aanvang van het nieuwe
seizoen. De KNVB heeft voorlopig geen aanpassing gedaan in de
overschrijvingstermijn. (15 juni).
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Als vv TSC vinden we het echter wel van belang de daadwerkelijke periode van
selectietrainingen binnen drie weken af te ronden. Dit doen we met het oog op de
spelers. Voor sommige spelers wordt een selectieperiode als erg spannend ervaren.
Wedstrijden zijn op dit moment uiteraard niet mogelijk.
De samenstelling van de selectieteams geldt in principe tot de winterstop. In de
winterstop worden de selectieteams geëvalueerd.
Uitgangspunten
- de TC coördinator begeleidt de selectieprocedure;
- elke selectie-trainer krijgt een lijst met namen van spelers overhandigd, die deel
gaan uitmaken van het selectieproces;
- de spelers worden door de TC c.q. afdelingscoördinatoren (via mail met
voorbeeldbrief, zie bijlage) uitgenodigd om deel te nemen aan het selectieproces;
- de spelers, die in het seizoen voorafgaande seizoen in één van de selectieteams
zijn ingedeeld, worden niet teruggezet naar een lager team, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit te doen. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden
met de leeftijd van betrokken speler(s). Het door het hoofdbestuur goedgekeurde
jeugdbeleidsplan 2009 - 2019 wordt op dat aspect in principe van onderaf bij de
JO8-pupillen geïmplementeerd. De eindverantwoordelijkheid 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
- bij de jo19 t/m jo10 trainen de 1e en 2e teams/’even’ onder teams tijdens de
selectieprocedure in principe gelijktijdig. JO19-1/2, JO17-1/2, JO15-1/JO14-1,
JO13-1/JO13-2, JO11-1/JO11-2/JO10-1.
- 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;
- de selectie-trainer kiest in goed overleg met de overige leden van de SC de spelers
voor het 1e team;
- de spelersnamen voor het 2e team en het JO10/JO14 team worden gekozen in
goed overleg tussen de selectie-trainer en de SC (waarbij de selectie-trainer van
het 1e team een adviserende stem heeft);
- 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. Een en ander vindt plaats in overleg tussen
de leden van de SC. Communicatie naar de spelers vindt plaats door de TC.
Namen van afvallers gedurende en aan het eind van procedure worden
overgeheveld naar de afdelingscoördinator;
- bij gelijke kwaliteiten tussen een speler van vv TSC en een nieuwkomer heeft de vv
TSC speler voorrang;
- M.b.t. het indelen van alle keepers in de diverse teams vanaf de jo19 junioren t/m
de jo8-pupillen zijn de keeperstrainers leidend. Voorafgaand aan de definitieve
indeling zal er door de keeperstrainers met de leden van de SC en TC worden
overlegd. De voorkeur van de trainers van de selectieteams voor een bepaalde
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keeper zal daarbij worden meegenomen. Technisch coördinator keepers dient dit te
waarborgen;
- ten aanzien van nieuwkomers wordt het navolgende beleid gehanteerd:
Indien de speler afkomstig is van een andere vereniging wordt allereerst een
antecedentenonderzoek gestart. Speler c.q. ouders ontvangen een uitnodiging.
Voorbeelden van vragen omtrent de speler: wie is de speler, wat is zijn
voetbalhistorie, weet de andere vereniging van overschrijving, wat is de reden van
overschrijving en wat is de opinie over de speler van de vereniging waar hij/zij
vandaan komt. Na beantwoording van de vragen zal, zo nodig in overleg met de
TC, besloten worden tot het wel/niet accepteren van de overschrijving.
Bij tussentijdse overschrijving:
De speler wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal trainingen bij een
nader aan te wijzen team in zijn leeftijdscategorie. Dit ter beoordeling van zijn/haar
voetbalkwaliteiten. Indien na een minimum van drie trainingen blijkt dat de desbetreffende speler een toegevoegde waarde vormt voor één van de selectieteams, kan de
speler aan dat team worden toegevoegd. Zo nee, dan zal de speler, op voorwaarde
dat er plaats is, worden ingedeeld in één van de overige niet-selectie-teams. Mocht
er geen plaats beschikbaar zijn, dan zal de speler op de wachtlijst komen, die op
volgorde van inschrijving zal worden afgewerkt. De speler kan desgewenst wel
blijven trainen bij het aangewezen team.
Alle keuzes/besluiten worden door de TC genomen, in overleg met de selectietrainer(s).
Bij overschrijving aan het einde van het seizoen:
De speler wordt uitgenodigd om deel te nemen aan minimaal 3 trainingen/wedstrijden
in de selectie-groep van zijn leeftijdscategorie. Dit ter beoordeling van zijn/haar
voetbalkwaliteiten. Indien na een aantal trainingen/wedstrijden blijkt dat de desbetreffende speler een toegevoegde waarde vormt voor één van de selectieteams,
zal de speler voor het nieuwe seizoen worden ingedeeld in één van de
selectieteams.
Voorwaarde voor deelname aan de selectieprocedure is dat overschrijving naar vv
TSC gedaan is. Indien speler niet in het gewenste selectieteam komt, kan een speler
besluiten deze inschrijving in te trekken en toch bij de eerdere vereniging te blijven.
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