
 

PROCEDURE SELECTIEBELEID & TEAMINDELING WITTENHORST  
 
AANLEIDING  
 
Om meerdere redenen is het wenselijk om het beleid en de uitgangspunten rondom het indelen en 
selecteren van jeugd- en seniorenspelers bij Wittenhorst eenduidig op te schrijven. De redenen 
hiervoor zijn:  
 Invulling geven aan doelstellingen en ambities jeugdopleiding Wittenhorst;  

 Aanscherpen van de visie omtrent opleiden en doorstromen;  

 Samenhang bewaken tussen selectie- en niet-selectievoetballers bij Wittenhorst;  

 Aansluiten bij recente ontwikkelingen vanuit de KNVB.  
 
DEFINITIES 
 Kwaliteit: individuele competenties, vaardigheden, talent en ambitie van speler; 
 Zij-instromer: talentvolle speler binnen de categorie van recreatieve teams; 
 Schaduwteam: recreatief team op kwaliteit ingedeeld;  
 Reserveteam: selectieteam senioren exclusief Wittenhorst 1 

 
 
DEFINITIES TEAMS  
 
 Het standaardteam is het hoogst uitkomende team in de door de KNVB gevormde competities.  

Dit zijn: Wittenhorst 1 | JO19-1 | JO17-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO12-1 | JO11-1 

 Prestatieve opleidingsteams: Dat zijn de hierboven genoemde standaardteams zonder Wittenhorst 

1 en met Wittenhorst 2 en JO17-2. 

 Reserveteam: Wittenhorst 2 

 Schaduwteam: JO19-2 | JO15-2 | JO12-2 | JO11-2 

 Alle andere teams worden betiteld onder de noemer recreatief team.  

 
Volgorde van indelen; (1) standaardteam, (2) prestatief opleidingsteam, (3) schaduwteam, (4) 
recreatief team.  
Jaarlijks dient het technisch kader de teams voor het nieuwe seizoen samen te stellen. Deze 
selectieprocedure moet nauwkeurig geschieden waarvoor betrouwbare informatie onontbeerlijk is. 
Het doel is om jeugdspelers vanaf JO11 op kwaliteit te selecteren waarbij naar evenwichtige 
situaties gestreefd zal worden.  
 
EISEN VOOR SAMENSTELLING VAN TEAMS  
 
 Voor elke individuele speler (jeugd en senioren) dient de indeling gebaseerd te zijn op 

inhoudelijke argumenten. De keuze dient bij prestatieve jeugdspelers door de trainer en Technisch 
Coördinator (TC) toegelicht te worden naar de individuele ouders, die daarvoor een verzoek hebben 
ingediend. Bij de recreatieve jeugdspelers wordt dit gedaan voor door de trainer en 
Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken. Bij de senioren is dit de taak van de verantwoordelijke 
trainer-coach.   

 
 Naleven van de procedure waarbij behandeling van 1) individuele evaluatieformulieren, 2) 

wekelijkse wedstrijd-beoordelingsformulieren (alleen voor de prestatieve opleidingsteams) en 3) 

interne scouting een essentieel onderdeel is.  

 Behandeling individuele evaluatieformulieren:  
o door hoofdtrainers tijdens hun technisch overleg met TC 
o door trainers/leiders recreatieve teams tijdens kwartaaloverleg met afdelingscoördinator.  

 De hoofdtrainer dient volgens bijgevoegde planning een evaluatieformulier op te stellen voor zijn 
team.  



 Trainers (i.s.m. leiders) niet-selectie teams stellen eenmalig volgens planning het 
evaluatieformulier op.  

 Jaarlijks samenstellen van de nieuwe teams volgens de tijdsplanning.  

 De uitstroom van spelers heeft mede invloed op de samenstellingen van de teams en dient om die 
reden tijdig (volgens planning) in kaart gebracht te zijn door Hoofdcoördinator Organisatorische 
Zaken in samenwerking met de Afdelingscoördinatoren.  
 
WIE ONDERSTEUNT DE PROCEDURE EN WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE TEAMSAMENSTELLING?  
 
De coördinatie ligt in handen van Hoofd Doorstroming (TZ) + Hoofdcoördinator Organisatorische 
Zaken 
 
Specifiek naar de afdelingen zijn in eerste instantie verantwoordelijk:  
 
Senioren: 
▪ Selectie senioren: TC Bovenbouw in overleg met hoofdtrainers W1 en W2.  

▪ Recreatieve teams: Afdelingscoördinator senioren in overleg met trainers/leiders W3 t/m W11.  

 

Jeugd: 

▪ Afdeling JO19: Prestatieve team:  
TC Bovenbouw in overleg met hoofdtrainer JO19, trainers/leiders JO19 

    Recreatieve team: 
Afdelingscoördinator JO19-jeugd.  

▪ Afdeling JO17: Prestatieve team:  
TC Middenbouw in overleg met hoofdtrainer JO17, trainers/leiders JO17 
Recreatieve team: 
Afdelingscoördinator JO17-jeugd.  

▪ Afdeling JO15: Prestatieve team:  
TC Middenbouw in overleg met hoofdtrainer JO15, trainers/leiders JO15 
Recreatieve team: 
Afdelingscoördinator JO15-jeugd.  

▪ Afdeling JO13: Prestatieve team:  
TC Middenbouw in overleg met hoofdtrainer JO13, trainers/leiders JO13 
Recreatieve team:  
Afdelingscoördinator JO13-jeugd 

▪ Afdeling JO12/8: Alle teams:  
TC Onderbouw in overleg met assistenten-TC JO12/8, 
afdelingscoördinatoren JO12/JO8 en trainers/leiders JO12/8 

▪ Afdeling JO7/6  Alle teams: 
TC in overleg met assistent-TC JO7/JO6 en afdelingscoördinator JO7/JO6 

 
SELECTIE SENIOREN 
  
De selectie dient zo groot mogelijk te zijn om de concurrentie te bevorderen. De A-selectie betreft 

W1, de B-selectie betreft W2. Wittenhorst 3 dient ook op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen 

echter de prestatieve teams zijn 1en 2. De TC Bovenbouw is samen met het Bestuurslid TZ 

verantwoordelijk voor het samenstellen van de selecties 1 en 2. De Afdelingscoördinator Senioren is 

verantwoordelijk voor de teamsamenstelling van 3 t/m 11. Vanaf team W3 wordt gekeken naar 

kwaliteit en naar sociale binding tussen spelers. Vriendenteams zijn binnen Wittenhorst zeker niet 

uitgesloten maar vraagt wel om maatwerkafspraken. 

 

 



SELECTIE SENIOREN VROUWEN 

De selectie dient zo groot mogelijk te zijn om de concurrentie te bevorderen. De selectie betreft 

Wittenhorst Dames 1. De trainer van senioren Dames 1 is samen met bestuurslid OZ en de 

Coördinator Damesvoetbal verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie Dames 1. De 

Coördinator Damesvoetbal is verantwoordelijk voor het samenstellen van Wittenhorst Dames 2 als 

daarvoor voldoende speelsters zijn. Hierbij wordt o.a. gekeken naar sociale binding tussen 

speelsters.  

SELECTIES PER LEEFTIJDSCATEGORIE JEUGDAFDELING  
 
De prestatieve teams dienen zo groot mogelijk te zijn om de concurrentie te bevorderen rekening 
houdende met elke categorie. Dit is per afdeling afhankelijk van de aanwezige kwaliteit/kwantiteit 
en wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Spelers die deel uitmaken van de prestatieve teams in een 
jeugdcategorie worden geacht uit te willen komen in ALLE prestatieve teams waarvoor zij in 
aanmerking kunnen komen; naar inzicht van de club wordt hier zo evenwichtig als mogelijk en in 
het belang van de individuele ontwikkeling, invulling aan gegeven.  
 
VOOR JO8 - AFDELING GELDT: 
  
Bij de JO8 wordt niet geselecteerd op kwaliteit. Deze teams bestaan uit maximaal 8 spelers (6 in 
het veld en 2 reservespelers). Bij de JO8 worden de teams samengesteld op gelijke sterkte van de 
teams en kan in grotere mate geselecteerd worden op sociaal-emotionele criteria (bijv.: vriendjes). 
Om de doorstroming en onderlinge afstemming te bevorderen dienen de teams minimaal 1 
trainingsavond op dezelfde dag/tijdstip te trainen. 
 
VOOR JO9 - AFDELING GELDT: 
 
Bij de JO9 wordt niet geselecteerd op kwaliteit. Dit team bestaat uit maximaal 8 spelers (6 in het 
veld en 2 reservespelers). Bij de JO9 worden de teams samengesteld op gelijke sterkte van de 
teams en kan in grotere mate geselecteerd worden op sociaal-emotionele criteria (bijv.: vriendjes). 
Om de doorstroming en onderlinge afstemming te bevorderen dienen de teams minimaal 1 
trainingsavond op dezelfde dag/tijdstip te trainen. 
 
VOOR JO10- AFDELING GELDT:  
 
Uitgangspunt is voor JO10-groen kwaliteit (in seizoen 2020-2021 voor het laatst). Dit team bestaat 
uit maximaal 8 spelers (6 in het veld en 2 reservespelers). De overige JO10-teams worden 
samengesteld op gelijke sterkte van de teams en kan in grotere mate geselecteerd worden op 
sociaal-emotionele criteria (bijv.: vriendjes). Ook deze teams bestaan uit maximaal 8 spelers. Om 
de doorstroming en onderlinge afstemming te bevorderen dienen de teams minimaal 1 
trainingsavond op dezelfde dag/tijdstip te trainen.  
 
VOOR JO11- AFDELING GELDT:  
 
Uitgangspunt is voor JO11-1 kwaliteit. Dit team bestaat uit maximaal 10 spelers (8 in het veld en 2 
reservespelers). De JO11-2 wordt gezien als schaduwteam. De lagere teams worden samengesteld 
op gelijke sterkte van de teams en kan in grotere mate geselecteerd worden op sociaal-emotionele 
criteria (bijv.: vriendjes). Ook deze teams bestaan uit maximaal 10 spelers. Om de doorstroming en 
onderlinge afstemming te bevorderen dienen de teams minimaal 1 trainingsavond op dezelfde 
dag/tijdstip te trainen. 
 
VOOR JO12- AFDELING GELDT:  
 
Uitgangspunt is voor JO12-1 kwaliteit. Dit team bestaat uit maximaal 10 spelers (8 in het veld en 2 
reservespelers). De JO12-2 wordt gezien als schaduwteam. De lagere teams worden samengesteld 
op gelijke sterkte van de teams en kan in grotere mate geselecteerd worden op sociaal-emotionele 
criteria (bijv.: vriendjes). Ook deze teams bestaan uit maximaal 11 spelers. Om de doorstroming en 



onderlinge afstemming te bevorderen dienen de selectieteams minimaal één trainingsavond op 
dezelfde dag/tijdstip te trainen.  
 
VOOR JO13- AFDELING GELDT:  
Uitgangspunt is voor JO13-1 kwaliteit. Dit team bestaat uit maximaal 15 spelers (11 in het veld en 4 
reservespelers). Om de doorstroming en onderlinge afstemming te bevorderen is het wenselijk de 
selectieteams minimaal één trainingsavond op dezelfde dag/tijdstip te trainen.  
 
VOOR JO19, JO17, JO16 (=JO17-2), JO15, JO14 (=JO15-2) GELDT:  
Uitgangspunt is kwaliteit per leeftijdsjaar. Selectieteams zijn de standaardteams JO19-1 | JO17-1 | 
JO16-1 (=JO17-2) | JO15-1 | JO14-1 (=JO15-2). De standaardteams bestaan uit maximaal 18 spelers, 
afhankelijk van kwaliteit. Om de doorstroming en onderlinge afstemming te bevorderen is het 
wenselijk dat selectieteams minimaal één trainingsavond op dezelfde dag/tijdstip te trainen.  
 
PROCEDURE INDELING TEAMS SENIOREN  
 
De invulling van de recreatieve teams (3 t/m 11) is eind mei gereed. Het 3e elftal streeft naar het 
hoogst haalbare waarbij in alle redelijkheid naar kwaliteit van spelers wordt gekeken. Dit vergt 
training en een kwalitatieve indeling zonder het sociale aspect te vergeten. Dit team moet zoveel 
mogelijk door jongere spelers worden bezet, zodat doorstroming naar de selectie eventueel nog 
mogelijk is. De teams 4 t/m 11 zijn recreatief en worden niet op kwaliteit ingedeeld. Daarin speelt 
volledig het sociaal-emotionele aspect. Vriendenteams zijn toegestaan binnen Wittenhorst, echter 
altijd in overleg. Hier gelden maatwerkafspraken.  
 
De selectie van de prestatieve teams (W1 en W2) is medio juni gereed. Deze teams worden tijdens 
de voorbereiding van het nieuwe seizoen bepaald door de twee trainers in samenwerking met de TC 
Bovenbouw. Er wordt daarbij alleen naar kwaliteit en opleiding gekeken. Vanaf de competitiestart 
staan de 2 spelersgroepen vast, waarbij opgemerkt wordt dat altijd spelers kunnen doorstromen. 
Uitgangspunt is dat vanaf de 1e competitiewedstrijd zowel de A als de B-selectie bestaat uit 
minimaal 16 spelers en 2 keepers. De totale selectie bestaat dus uit minimaal 36 fitte spelers 
waarmee wordt gestart. Uiterlijk in het weekend voor de competitiestart zal de definitieve indeling 
W1 en W2 worden gecommuniceerd. Door een transparante wijze van communiceren met de hele 
groep ontstaat er duidelijkheid. 
 
PROCEDURE INDELING TEAMS SENIOREN VROUWEN 
 
De invulling van de recreatieve teams Dames (2 en verder) is medio juni gereed. Deze teams worden 
niet op kwaliteit ingedeeld. Daarin speelt volledig het sociaal-emotionele aspect. Vriendenteams 
zijn toegestaan binnen Wittenhorst, echter altijd in overleg. Hier gelden maatwerkafspraken.  
 
De invulling van het selectieteam Dames 1 is ook medio juni gereed en wordt bepaald door de 
trainer. Er wordt daarbij alleen naar kwaliteit en opleiding gekeken. Vanaf de competitiestart staat 
spelersgroep Dames 1 vast, waarbij opgemerkt wordt dat altijd spelers kunnen doorstromen. 
Streven is dat vanaf de 1e competitiewedstrijd het 1e team bestaat uit minimaal 17 spelers en 1 
keeper.  
 
PROCEDURE INDELING JEUGDTEAMS 
 
De jeugdopleiding vraagt een uitgebreidere en complexere procedure gezien de hoeveelheid aan 
spelers. Daarom is er een duidelijke procedure opgesteld waarop gestuurd wordt door het Hoofd 
commissie TZ, TC’s, Hoofd doorstroming en Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken.  
De procedure ziet er als volgt uit:  
 
STAP 1 = 1 DECEMBER – 1 FEBRUARI  
Inventariseren van mogelijke zij-instromers per leeftijdsgroep: initiatief bij TC’s, Hoofd 
Doorstroming en Hoofd Interne scouting op basis van de wedstrijdbeoordelingen + interne scouting + 
input van de afdelingscoördinatoren.  
▪ Uitkomst 1: een lijst spelers van mogelijke zij-instromers beschikbaar op 1 februari.  

▪ Uitkomst 2: vraagstelling aan alle hoofdtrainers om hun inzicht te geven in hun spelers en het 

team waarin zij verwachten dat hun spelers volgend jaar terecht komen.  



 
Doorschuiftrainingen: het eventueel mee laten trainen van zij-instromers (binnen de categorie) en 
talentvolle doorstromers (naar hoger gelegen categorie). Deze lijst van spelers wordt opgesteld 
door TC’s in samenwerking met Hoofd Doorstroming en Hoofd Interne scouting.  
 
STAP 2 = 1 MAART TOT 10 APRIL  
Uiterlijk 10 april zorgt iedere hoofdtrainer en trainer van de recreatieve teams ervoor dat de 
individuele evaluatieformulieren worden ingeleverd bij Hoofd doorstroming. Het invullen van een 
evaluatieformulier moet eenvoudig zijn voor iedereen, dus overzichtelijk en helder zonder te veel 
technische details. In de overlegstructuur zijn alle overleggen gepland, en daarin zit ruimte om het 
evaluatieformulier te bespreken. Actie door: Hoofd Doorstroming.  
 
STAP 3 = 3E WEEK VAN APRIL  
Samenvoegen van (1) alle opgaven van huidige trainers, (2) inzichten omtrent zij-instromers en (3) 
inzichten TC’s + Afdelingscoördinatoren + Assistenten TC. 
TC’s, Afdelingscoördinatoren, Hoofd doorstroming, Hoofd interne scouting hebben per afdeling met 
de hoofdtrainers afspraak om een concept indeling te maken. TC’s sturen elke afdelingscoördinator 
+ assistent-TC per categorie een lijst van de selectiespelers die voorlopig ingedeeld zijn.  
De stafleden Hoofd doorstroming en Hoofd interne scouting hebben een ondersteunende- en 
adviesrol en dragen de 1) individuele evaluatieformulieren, 2) wekelijkse wedstrijd-
beoordelingsformulieren (alleen voor de prestatieve teams vanaf JO13) en 3) formulieren interne 
scouting over aan TC’s. Deze informatiebronnen vormen extra input voor de teamindelingen.  
Actie door: TC’s.  
Resultaat: voorlopige prestatieve teams komend seizoen. Teams kunnen vanwege enkele 
‘twijfelgevallen’ nog wat groter zijn. Deze namen worden dan ‘door beoordeeld’ in de periode 
april-mei. Er zijn geen trainingen met de voorlopige prestatieve teams. 
 
STAP 4 = 4E WEEK VAN APRIL TOT MEDIO MEI (laatste speeldag District Zuid 2) 
TC’s bespreken met Hoofd Doorstroming, Afdelingscoördinatoren, Assistenten-TC, hoofdtrainers en 
trainers niet-selectieteams, per leeftijdscategorie (onder-/midden-/bovenbouw) het concept en 
past aan waar nodig. Praktisch gezien is het verstandig om JO19 t/m JO14 en JO13 t/m JO6 op te 
splitsen en cross-overleg te voeren bij de JO19 en JO13 groepen.  
Actie door: Hoofdcoördinator Organisatorische Zake i.s.m. Hoofd Doorstroming. Discussie wordt 
geleid door de TC’s.   
Resultaat: opbouw tot bekendmaking VOORLOPIGE indeling van de teams.  
 
STAP 5 = LAATSTE WEEK VAN MEI TOT BEGIN JUNI 
Vanuit zorgplicht worden de spelers/ouders, die naar verwachting hogere verwachtingen hebben 
dan uiteindelijk de nieuwe indeling laat zien, voor de bekendmaking geïnformeerd. Daarmee 
voorkomen we ongewenste situaties en/of confrontaties. Actie door: TC’s in overleg met 
afdelingscoördinatoren 
 
STAP 6 = EIND VAN JUNI / BEGIN JULI 
Van JO6/JO19 wordt via de Afdelingscoördinatoren de teamindeling / kaderleden bekend gemaakt. 
Actie door: Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken i.s.m. Afdelingscoördinatoren JO6/JO19.  
 
STAP 7 = VANAF BEKENDMAKING TEAMINDELINGEN  
Hoofd doorstroming, Hoofd interne scouting en TC’s bergen de evaluatieformulieren op in het Speler 
Volgsysteem (SVS). Controle vindt plaats door Hoofd Doorstroming. Het spelersdossier bestaat alleen 
uit evaluatieformulieren. Vanwege privacywetgeving zal Wittenhorst haar dossiervorming beperken 
tot een technische beoordeling.  
Actie door: Hoofd doorstroming in samenwerking met Beheer SVS.  
De trainers van de nieuwe teams (nieuwe seizoen) hebben de mogelijkheid om inzage te krijgen in 
de evaluatieformulieren van zijn/haar nieuwe spelers. Hoofd doorstroming draagt zorg voor uitgave 
ervan i.s.m. Beheerder SVS.  
Actie door: Hoofdtrainers richting Hoofd Doorstroming/Beheerder SVS.  
 
 
 
 



OPMERKING 1: 
Als normkader dient per evaluatieformulier aangegeven te worden in welke categorie een 
speler valt. Categorieën zijn; 1) standaardteam, 2) reserveteam 3) schaduwteam 4) 
recreatief team.  

OPMERKING 2: 
Voor de JO6 t/m JO9 (+JO10 vanaf seizoen 2021-2022) gelden er geen regels qua indeling, 
daar worden de teams op basis van vriendjes en gelijkwaardigheid ingedeeld.  

OPMERKING 3: 
Er zijn geen selectietrainingen!! Wel is het mogelijk dat de nieuwe trainer met het nieuwe 
team na de ouderbijeenkomsten/spelersbijeenkomsten nog 
trainingen/wedstrijden/toernooien spelen. Dit komt de voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen ten goede.  

OPMERKING 4: 
Instroom door externe spelers (van BVO of andere verenigingen) is altijd mogelijk, waarbij 
de spelers mogen en kunnen meetrainen bij de trainingen van de desbetreffende 
leeftijdscategorie. Dit gaat altijd via Hoofd Instroom in samenwerking met TC’s en Hoofd 
Doorstroming. Indien er een externe instroming plaatsvindt na de trainingen, wordt gekeken 
naar kwaliteit (m.u.v. de categorieën t/m JO9). Bij het niet kunnen vaststellen ervan zal de 
TC samen met Hoofd Doorstroming en hoofdtrainer bepalen in welk team hij/zij komt en zal 
daarop actie ondernemen naar andere teams waar het invloed op heeft. De betreffende 
Afdelingscoördinator en zullen geïnformeerd worden door de TC.  
Criteria die gelden bij instroom van externe spelers ten aanzien van een selectieteam zijn:  
 

 aanmelding bij de TC door Hoofd Instroom;  

 4x deelnemen aan trainingen;  

 Invulling evaluatieformulier door verantwoordelijke hoofdtrainer;  

 Gesprek met speler (en ouders/voogd) door Hoofd Instroom en TC of assistent-TC of 
trainer.  

 
Spelers die na sluiting van het sportpark zich nog aanmelden kunnen alleen bij hoge uitzondering 
nog in een selectieteam ingedeeld worden. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de TC.  
 
SELECTIE MEIDEN/VROUWEN  
 
Tot en met JO15 spelen meiden gemengd met de jongens; hier geldt dezelfde indelingsprocedure 
als bij de jongens. We maken dus geen onderscheid naar geslacht maar selecteren op basis van 
voetbalkwaliteiten.  
Vanaf de JO17-categorie spelen meiden in een meidenteam, behalve als een meisje kwalitatief mee 
kan in een prestatief team.  
Meiden dienen pas over te gaan naar senioren nadat de JO19 jeugd normaal is doorlopen, dus op 

basis van leeftijd. Eerdere overgang kan alleen indien hier zwaarwegende redenen voor zijn (bv. 

tekort aan seniorenspelers). Afdelingscoördinator Dames is eindverantwoordelijk.  


