Teamindelingen jeugd bij rksv Brakkenstein. Hoe zit dat nu?
In welk team speel ik volgend jaar, speel ik nog wel in hetzelfde team bij mijn vriendjes, of misschien
kom ik wel in de selectie? Heb ik als trainer/leider inbreng bij de teamsamenstelling en wat is mijn rol
als ouder hierin?
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen en om het teamindelingsproces zo veel mogelijk
transparant te maken zetten we hieronder uiteen welke uitgangspunten wij belangrijk vinden bij
teamindelingen en hoe dit proces in zijn werking gaat bij onze club

Visie van rksv Brakkenstein
persoonlijk te ontwikkelen door samen de passie voor voetbal te delen!

Uitgangpunten
Voetbalplezier
Voetbalplezier staat voorop, prestaties volgen dan vanzelf
Samenstelling van teams op basis van spelers met gelijke sterkte geeft meer voetbal plezier
voor ieder kind/speler. Ieder team en iedere speler speelt naar zijn/haar kunnen op zijn/haar
eigen niveau: de term “afvoerputje” bestaat niet in onze vereniging
Het spelplezier van kinderen/spelers staat voorop, trainers/leiders/ouders passen hun
ambities daaraan aan
Samenstelling teams
Samenstelling teams:
o zoveel mogelijk op basis van spelers met gelijke sterkte
o basis en bepalend bij het samenstellen van teams is het huidige ledenbestand
o optimale bezetting per aantallen: ( waar JO staat geldt ook MO)
 JO 8 en JO 9 : maximaal 9 spelers
 JO 11: maximaal 11 spelers
 JO13 en JO 15: maximaal 16 spelers
 JO 17 en JO 19: maximaal 17 spelers
 Het kan dus zijn dat we op basis van het ledenbestand besluiten dat er
meer dan de optimale maxima spelers in een team komen
Teams zijn wisselend van samenstelling, waar mogelijk kunnen ze bij elkaar worden
gehouden
Teams worden in eerste instantie samengesteld uit leden rksv Brakkenstein. Bij tekort aan
spelers wordt dit aangevuld vanuit de wachtlijst. Als trainers/leiders/ouders al actief gaan
werven voor hun team, dan gaat dit mét toestemming vóóraf én in nauwe samenwerking
met de Jeugdcommissie

Trainers/leiders
ieder team voorzien van een trainer en minimaal 1 leider
trainers en leiders voor de niet- selectieteams komen uit de ouders
trainers selectie teams worden geregeld via de Technische Commissie en leiders komen
voort uit de ouders
trainers en leiders onderschrijven en dragen uit het principe van Positief Coachen, nietselectie trainers hebben waar mogelijk trainerservaring

Wie stelt teams samen
De Jeugdcommissie in samenspraak met de Technische commissie en de trainers en leiders
van de bestaande teams maken samen de nieuwe teamindelingen. De Jeugdcommissie en de
Technische commissie zijn in dit proces ondersteunend en de trainers en leiders bepalen
samen de teamindelingen
Ouders zijn niet betrokken bij teamindelingen, wel kan er rekening worden gehouden met
specifieke wensen van spelers of ouders kenbaar gemaakt aan trainers en leiders
Trainers/leiders zijn op de hoogte van (specifieke) wensen spelers en ouders ( wel/niet
selectie, wel /niet bij vriendjes, wel/niet dispensatie etc.)
Tijdslijn
In maart roept de Jeugdcommissie de trainers en leiders per leeftijdscategorie bijeen om op
basis van het huidige ledenbestand tot een eerste opzet van teamindelingen te komen.
Trainers/leiders kunnen dan aangeven hoe zij denken welke spelers in welk team kunnen
spelen, rekening houdend met capaciteiten en wensen. 80% van de spelers zijn zo al in te
delen
In de maand april is er gelegenheid voor trainers/leiders om specifieke spelers te volgen en in
overleg met spelers hen mee te laten trainen om beter beeld te krijgen
In mei volgt dan wederom een sessie met trainers en leiders per leeftijdscategorie om tot
een definitieve indeling te komen
Definitieve samenstelling teams wordt gepubliceerd op de website door de Jeugdcommissie
voor 1 juli 2019.

