Selectiebeleid jeugdafdeling sv Rood-Wit Veldhoven
Zo eerlijk en transparant mogelijk en zoveel mogelijk rekening houdend met zowel de
capaciteiten als de wensen van alle jeugdspelers. Daar staan en gaan wij voor met ons
selectiebeleid binnen de jeugdafdeling. Maar ja, niet iedereen kan in het hoogste en/of
gewenste team spelen. Hoe gaat de selectie in zijn werk, wat zijn onze uitgangspunten en
criteria en hoe ziet de planning eruit?
Doelstelling
Het eerste team is het vlaggenschip van onze vereniging. Aan de basis van een eerste team
staat een gedegen jeugdopleiding. Het streven is om de selectie zoveel mogelijk te laten bestaan
uit zelf opgeleide spelers.
Subdoelstellingen
Deze doelstelling leidt tot de volgende subdoelstellingen:
 Bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer. Elke speler mag
binnen zijn/haar niveau het hoogst mogelijke proberen te bereiken.
 Streven naar een club die bindt en waarbij het verenigingsbelang boven het teambelang
gaat en het teambelang boven het individuele belang.
 Kwaliteit van de trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie waarborgen door
het stimuleren van opleidingen en persoonlijke begeleiding.
Uitgangspunten selectiebeleid
De doelstelling en subdoelstellingen leiden tot de volgende uitgangspunten.
 De beste spelers staan in principe in het hoogste team.
 In twee gevallen kan hiervan door de hoofdleider, technisch jeugdcoördinator en de
jeugdcommissie worden afgeweken:
- In de F- en E-categorie en bij de Mini’s kan in het belang van de spelers worden
gekozen voor een schaduwteam. Spelers blijven dan in hetzelfde team spelen. In dat
geval staan dus niet altijd de beste spelers in het hoogste team.
- In de lagere D-, C-, B- en A-teams kunnen in het belang van de speler(s) sociale
factoren worden meegewogen (vrienden, samenstelling van vorige teams e.d.)
 Een speler die al bij Rood-Wit voetbalt, krijgt bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven
een speler die van buitenaf komt.
 In de categorieën A, B, C en D krijgt een eerstejaars bij gelijke geschiktheid de voorkeur
boven een tweedejaars, omdat de jongere speler in principe meer potentie heeft en
uiteindelijk een grotere kans heeft om de selectie te halen. Bij de E, F en de Mini’s geldt
dit niet en krijgt een tweedejaars de voorkeur.
 In principe worden spelers tijdens een seizoen niet teruggezet naar een lager team.
Alleen bij hoge uitzondering kan hiervan in het belang van de speler of in het belang van
het team (maar dan alleen als het gaat om de inzet van de speler en om de eenheid van
het team en niet om de prestaties) worden afgeweken. Uiteraard in overleg met de
hoofdleider, technisch jeugdcoördinator en de jeugdcommissie.
 Bij overgang naar een nieuwe categorie wordt opnieuw geselecteerd.
 In principe worden spelers binnen een categorie na een seizoen niet teruggezet in een
lager team. Hier kan alleen bij hoge uitzondering van worden afgeweken en dan alleen in
overleg met de hoofdleider, de technisch jeugdcoördinator en de jeugdcommissie.
 Rood-Wit vindt het belangrijk dat jeugdspelers tijdens hun opleiding verschillende trainers
en leiders krijgen. Verschillende inzichten, trainingsmethoden, manieren van benadering
e.d. maken spelers beter. Alleen bij hoge uitzondering en als dat in het belang is van de
vereniging zal de jeugdcommissie aan trainers/leiders vragen om de overstap naar een
hogere categorie te maken.


De jeugdcommissie kan in het belang van de vereniging afwijken van voorgaande
uitgangspunten en heeft altijd het laatste woord.

Selectiecriteria (in willekeurige volgorde)
 Techniek
 Snelheid
 Handelingssnelheid
 Tactisch spelinzicht
 Fysiek
 Positie
 Mentaliteit
 Coachbaarheid
 Inzet, motivatie, team- en verenigingsspirit
Planning
Het selecteren voor het volgende seizoen begint al aan het begin van het lopende seizoen en
gaat niet over één nacht ijs. In grote lijnen ziet het selectieproces er als volgt uit:
 De trainers en leiders van elk team houden vanaf het begin van het seizoen de
ontwikkelingen van elke speler bij. Ze kijken wat een speler kan op technisch, mentaal en
(vooral later) ook op tactisch gebied en houden bij hoeveel en hoe snel een speler
progressie maakt.
 Ook de hoofdleiders en technisch jeugdcoördinator houden de ontwikkelingen van spelers
goed in de gaten. Zij overleggen regelmatig met de teamtrainers en –leiders.
 Na de winterstop wordt aan sommige (tweedejaars)spelers van vooral de standaardteams
gevraagd om enkele malen met een standaardteam van een hogere leeftijdscategorie
mee te trainen. Datzelfde geldt voor sommige eerstejaars van lagere teams, maar dan
met het standaardteam binnen hun eigen categorie. De hoofdleiders en technisch
jeugdcoördinator bepalen in overleg met de hoofdtrainers van de standaardteams welke
spelers worden gevraagd en wanneer en hoe vaak dit meetrainen gebeurt.
 In maart, april en mei kijkt de jeugdcommissie samen met de hoofdleiders en technisch
jeugdcoördinator hoeveel spelers er in het nieuwe seizoen per categorie zijn en bepaalt
dan hoeveel teams er per categorie worden gemaakt. Ook worden alvast eerste grove
indelingen gemaakt.
 In mei worden met name voor de standaardteams selectiewedstrijden georganiseerd. De
(nieuwe) hoofdtrainer van het team en de hoofdleider/technisch jeugdcoördinator bepalen
welke spelers worden uitgenodigd. De prestaties en ontwikkelingen van elke speler
worden hierin meegenomen.
 Selectiewedstrijden worden gebruikt voor het wegnemen of juist bevestigen van de
laatste twijfels. Want meestal hebben de hoofdtrainers al een goed beeld van de
capaciteiten van een speler. Een beeld dat hen is geschetst door de huidige/vorige
trainer(s) van de betreffende speler, de hoofdleider en de technisch jeugdcoördinator.
Maar ook door wat zij zelf hebben gezien tijdens het meetrainen, het eventueel
meespelen van de speler met zijn team in het voorbije seizoen en het bekijken van
wedstrijden van de speler in het voorbije seizoen.
 Eind mei/begin juni maakt de jeugdcommissie samen met de hoofdtrainers, de
hoofdleiders en de technisch jeugdcoördinator een voorlopige indeling van de teams.
 Uiterlijk op 1 juni wordt de voorlopige samenstelling van alle jeugdteams op de website
van Rood-Wit gepubliceerd.
 De indeling is altijd onder voorbehoud. Zo verstrijkt de overschrijvingstermijn van de
KNVB op 15 juni. Tot die tijd kunnen spelers dus van vereniging veranderen. Maar ook
daarna kunnen er spelers stoppen, bijkomen (kinderen van ver weg die naar Veldhoven
zijn verhuisd of kinderen die nog niet eerder gevoetbald hebben) of om
voetbaltechnische, persoonlijke en/of disciplinaire redenen naar een lager of hoger team
worden gezet.

