Selectie / Indelingsbeleid
VV Diepenveen

Onze visie
In dit document leggen we de visie vast omtrent het selectie / indelingsbeleid. Er
wordt gestreefd naar een objectief en eenduidig beleid. Binnen de
leeftijdsgroepen O9 t/m O19 is er ruimte voor prestatief als recreatief voetbal.
Daarbij is het uitgangspunt om alle spelers op zijn of haar eigen niveau te laten
trainen en spelen.
Binnen de mini’s en O8 leeftijdscategorie is iedereen welkom en is het sociale
aspect het belangrijkste. Bij de mini’s is iedereen vanaf 4 jaar welkom.
Daarnaast geloven wij als vereniging in gelijke kansen voor alle spelers /
speelsters. Het is wetenschappelijk bewezen dat de ontwikkeling van spelers
/speelsters niet in een rechte en opwaartse lijn omhoog gaat. De ontwikkeling
van alle individuele spelers/ speelsters is grillig en onvoorspelbaar. Daarom
willen wij jaarlijks per speler bekijken welk team, welk niveau het beste bij hem
of haar past.

Om tot een zo’n duidelijk mogelijk beeld te komen van alle spelers / speelsters
werken we bij VV Diepenveen met een spelerspaspoort voor alle
leeftijdscategorieën. Daarin staan de ontwikkelpunten die behoren bij de leeftijd.
Aan de hand van de spelerspaspoorten wordt gekeken hoever spelers/speelsters
zijn in de ontwikkeling. Van de selectietrainers wordt verwacht dat zij twee keer
per jaar de spelerspaspoorten invullen over hun spelers. Word dit positief
ervaren bestaat de mogelijkheid dit verder uit te breiden binnen de club. De
ontwikkeling van spelers word besproken met de TC en Hoofd Opleidingen.
Door deze manier van werken worden er ieder jaar nieuw selecties gemaakt
waarbij er naar de ontwikkeling van de spelers / speelsters wordt gekeken. De
Technische Commissie en de Hoofd Opleidingen houden daarbij het clubbelang in
de gaten en zijn hoofdverantwoordelijk voor de indeling van de teams.
Verderop in dit document zullen we per leeftijdscategorie beschrijven wat de
uitgangspunten binnen het selectie/indelingsbeleid

Mini’s
Iedereen vanaf vier jaar is van harte welkom bij VV Diepenveen.
Spelers/speelsters zullen met leeftijdsgenootjes de beginselen van het voetballen
leren.
Zijn er voldoende zesjarigen (minimaal 7) om een team te maken dan delen we
deze spelers zo snel mogelijk in bij de O8 competitie. Als er in de O8 teams
ruimte is (max 8 spelers) dan kan een individuele zesjarige ook in een O8 team
geplaatst worden.

O8
Bij de O8 teams vind altijd veel beweging plaats. Omdat er gaandeweg het
seizoen veel wijzigingen zijn, heeft VV Diepenveen ervoor gekozen om twee keer
naar de indeling te kijken. Voor de start van het nieuwe seizoen (juni) worden de
teams ingedeeld. Een kind dat tussentijds instroomt bekijken we ter plaatse in
welk team hij/zij het beste tot zijn/haar recht komt. In de winterstop bekijken we
of we een nieuw team kunnen maken of waar er plek is om nieuwe spelers in te
passen.
O9
Indeling is op basis van voetbalkwaliteiten waarbij ieder kind op zijn of haar
eigen niveau speelt. Het eerste team speelt op het hoogste niveau van alle
teams. Daarbij is het streven om in een zo’n hoog mogelijke klasse te spelen.
Het streven is dat een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 8 spelers
Een kind dat tussentijds instroomt bekijken we ter plaatse in welk team hij/zij
het beste tot zijn/haar recht komt of waar er nog een mogelijkheid is in verband
met de aantallen.

O10
Indeling is op basis van voetbalkwaliteiten waarbij ieder kind op zijn of haar
eigen niveau speelt. Het eerste team speelt op het hoogste niveau van alle
teams. Daarbij is het streven om in een zo’n hoog mogelijke klasse te spelen.
Het streven is dat een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 8 spelers
Een kind dat tussentijds instroomt bekijken we ter plaatse in welk team hij/zij
het beste tot zijn/haar recht komt.

O11
Indeling is op basis van voetbalkwaliteiten waarbij ieder kind op zijn of haar
eigen niveau speelt. Het eerste team speelt op het hoogste niveau van alle
teams. Daarbij is het streven om in een zo’n hoog mogelijke klasse te spelen.
Het streven is dat een team bestaat uit minimaal 9 en maximaal 10 spelers
Een kind dat tussentijds instroomt bekijken we ter plaatse in welk team hij/zij
het beste tot zijn/haar recht komt.
O12 / O13
Het streven bij de O12/O13 leeftijdscategorie is om spelers zo snel mogelijk te
laten spelen op het grote veld. Dat betekent in de O13 leeftijdscategorie. Daarbij
is het aantal spelers en de doorgemaakte ontwikkeling van de spelers leidend.
We streven naar een indeling op kwaliteit waarbij we door-selecteren in de
gehele leeftijdscategorie. Mocht dat voor de jongste spelers en/of het laagste
team onmogelijk zijn dan kiest VV Diepenveen ervoor om spelers te laten
ontwikkelen in de O12 leeftijdscategorie.
Het aantal spelers per team is sterk afhankelijk van de aantallen per
leeftijdscategorie en de ontwikkeling van de spelers.
O14 / O15
Het streven is naar een indeling op kwaliteit waarbij de door-selecteren in de
gehele leeftijdscategorie. Mocht dat voor de jongste spelers en/of het laagste
team onmogelijk zijn dan kiest VV Diepenveen ervoor om spelers zich te laten
ontwikkelen in de O14 leeftijdscategorie.
Het aantal spelers per team is sterk afhankelijk van de aantallen per
leeftijdscategorie en de ontwikkeling van de spelers.
O17
Het streven is naar een indeling op kwaliteit.
Het aantal spelers per team is sterk afhankelijk van de aantallen per
leeftijdscategorie en de ontwikkeling van de spelers.
O19
Het streven is naar een indeling op kwaliteit.
Naast de indeling op kwaliteit kijkt VV Diepenveen met de tweede jaars O19
junioren naar de overstap richting de senioren. Het streven is om alle spelers op
een juiste plek bij de senioren te krijgen. Daarbij proberen we jaarlijks een
handvol spelers af te leveren bij de selectie (1 & 2). De overige spelers willen we
onderbrengen in een jong seniorenteam waarbij ze snel aansluiting vinden.

Herindeling
Om onrust zoveel mogelijk te voorkomen kiest VV Diepenveen er niet voor om in
de winterstop over de gehele lijn te herindelen. Voor alle leeftijdscategorieën
geldt dat wij de individuele ontwikkeling van spelers in de gaten houden. Mocht
het zo zijn dat er een speler ontzettend uitblinkt dan kunnen TC/HJO in overleg
met de trainers en ouders, in de winterstop, besluiten het kind van elftal te
wisselen. Dit gebeurd alleen op het moment dat een kind zich in het huidige
elftal niet meer ontwikkeld.

Uitzonderingen
Onder de uitzonderingen vallen de spelers/speelsters die in aanmerking komen
voor dispensatie (jaar langer in dezelfde leeftijdscategorie) of de spelers die
vervroeg doorgeschoven kunnen worden. VV Diepenveen is een club die wil dat
ieder kind op zijn of haar niveau ontwikkelt. Echter hebben we voor deze
uitzonderingen een aantal criteria. De beslissing om vervroegd door te schuiven
of dispensatie te verlenen ligt altijd bij de TC/HJO.

Dispensatie:
*Het is voor de ontwikkeling binnen het voetballen goed dat de speler/speelster
nog een jaar langer in dezelfde leeftijdscategorie blijft.
*Speler/speelster is fysiek te klein om door te gaan naar de volgende
leeftijdscategorie.
*Speler/speelster blijkt sociaal-emotioneel nog niet klaar voor de volgende
leeftijdscategorie
**VV Diepenveen bekijkt vanuit de helicopterview waar er mogelijkheden zijn.
Dit betekent dat het aantal spelers in een leeftijdscategorie op een goed niveau
moet zijn om bovenstaande stappen te kunnen uit te voeren.
Vervroegd over:
*Het is voor de ontwikkeling van de speler goed dat hij/zij sneller de stap maakt.
*Speler/speelster ontwikkelt zich niet door nog een jaar langer in de
leeftijdscategorie te blijven.
*Speler/speelster moet sociaal-emotioneel toe zijn aan een oudere
leeftijdscategorie.
** VV Diepenveen bekijkt vanuit de helicopterview waar er mogelijkheden zijn.
Dit betekent dat het aantal spelers in een leeftijdscategorie op een goed niveau
moet zijn om bovenstaande stappen te kunnen uit te voeren.

Kwaliteiten
In dit document spreken we vaak over de kwaliteit van spelers en speelsters.
Maar wat bedoelen we ermee en waar kijken we naar?
Als we het over kwaliteit hebben dan gaat het over de voetbalkwaliteit van onze
spelers. Om onze teams zo goed mogelijk in te delen hebben wij, via
leeftijdsgebonden spelerspaspoorten, beschreven wat wij spelers willen leren in
een leeftijdscategorie. Om een speler te beoordelen hebben we een
vijfpuntschaal aangehouden. Daarbij betekent 1 slecht, 2 matig, 3 voldoende, 4
goed, 5 uitstekend. Ook zijn de selectietrainers in het seizoen 2020-2021 gestart
met het invullen van deze spelerspaspoorten. Om alle spelers in te delen op basis
van de voetbalkwaliteiten hebben we een algemeen spelerspaspoort per
leeftijdscategorie gemaakt. Het streven is om deze spelerspaspoorten te
gebruiken bij de selectietrainingen. Hiermee bespreken we de voetbalkwaliteiten
van de spelers die niet unaniem gekozen zijn voor het eerste team. Daarna delen
we de spelers in op basis van de kwaliteiten in het spelerspaspoort. Deze
paspoorten zijn tevens een hulpmiddel voor de trainers. Zij weten precies waarop
VV Diepenveen de spelers wil ontwikkelen.

Procedure selectie O9 – O10
Aan de hand van de ledenlijst gaan TC/HJO en trainers van O9 en O10 met
elkaar een inventarisatie maken van de spelers. Dit gebeurd tijdens de training
en wedstrijden van het lopende seizoen. Op basis van deze kennis maakt de
TC/HJO een grove indeling voor het volgende seizoen.
De grove indeling wordt met de trainers besproken. Bijgesteld en in de eerste
week van juni gedeeld met ouders en spelers. Om geen extra druk te leggen op
deze kinderen worden er geen selectiemomenten georganiseerd.
Procedure selectieactiviteiten O11 – O19
De TC/Hoofd zorgt in maart voor een actuele ledenlijst per leeftijdscategorie.
Deze ledenlijst word gedeeld met de nieuwe trainer.
De nieuwe selectietrainer organiseert een overleg met de huidige trainers om de
ontwikkeling van de spelers te bespreken.
Vervolgens worden alle spelers door de TC uitgenodigd voor de drie
selectietrainingen. Spelers die in aanmerking willen komen voor het eerste team
dienen zich zelf in te schrijven voor de selectietrainingen. Ze sturen een mail met
naam en positie naar de trainer van het selectieteam.
De selectietrainer zorgt dat hij samen met een assistent-trainer en een
selectietrainer van een andere leeftijdscategorie op het veld is. Daarnaast is de
TC-coördinator en/of HJO aanwezig bij de selectieactiviteit. Zodoende zijn er
altijd 4 of 5 personen die de spelers bekijken.
Na twee trainingen (april – mei) maken de trainers en TC/HJO de balans op. Een
aantal spelers kan dan het bericht krijgen niet in aanmerking te komen voor de
eerste selectie. De trainer geeft tevens aan bereid te zijn dit mondeling en aan
de hand van het spelerspaspoort toe te lichten.
Training drie is met de overgebleven groep waarbij de trainer zich focust op de
spelers die tegen de selectie aanzitten. Daarnaast heeft de trainer voor de
maand mei, twee oefenwedstrijden geregeld waarbij deze groep in actie komt.
Na de twee wedstrijden gaan de trainers en TC/HJO met elkaar in overleg om tot
een definitieve selectie te komen. Het aantal in de selectie staat niet vast. Het
aantal spelers in de leeftijdscategorie is leidend. Als de definitieve selectie is
gemaakt dan informeert de trainer de afvallers. Daarbij krijgen spelers de
mogelijkheid op persoonlijke uitleg van de trainer.
De spelers die meedoen aan training drie en de selectiewedstrijden maar toch
afvallen worden ingedeeld in het tweede team.
Het streven is om de definitieve selecties in de eerste week van juni bekend te
maken. In de maand juni gaan de nieuwe teams trainen en
oefenwedstrijden/toernooien spelen.

Spelerspaspoort O9 – O10 – O11

Naam

Techniek
Onderdeel
Dribbelen
Drijven
Aannemen
Pass Links
Pass Rechts
Wegdraaien

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Aanvallen
Onderdeel
Actie vooruit maken
Tegenstander passeren
Schijnbeweging inzetten
Schieten
(O10-O11) Uitspelen of zelf actie maken
(O10-O11) Veld groot maken
Gelijk helpen om aan te vallen
Verdedigen
Onderdeel
Veld klein maken
Bal afpakken
Teamgenoot helpen met verdedigen
Duels aangaan
(O10 – O11) Binnenkant verdedigen
Gedrag / Psychologisch
Onderdeel
Motivatie voor het voetballen
Inzet
Doorzettingsvermogen
Leergierigheid
Sportiviteit
Gedrag t.o.v medespelers
Gedrag t.o.v tegenstanders
Gedrag t.o.v de trainers/leiders
Aanwezig / trainingsopkomst
Leerpunten / Opmerkingen

Spelerspaspoort O13–O14–O15

Naam

Techniek
Onderdeel
Dribbelen
Drijven
Vooruit aannemen (Bal aanvallen tijdens aanname)
Pass Linkerbeen
Pass Rechterbeen
Wegdraaien

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Aanvallen / Omschakelen
Onderdeel
Actie vooruit maken en op tempo
Lichaam schijnbeweging
Tegenstander durven uitspelen
Juiste keuze: Actie maken of uitspelen
Schieten
Veld groot maken en direct helpen met aanvallen
Speelt bal vooruit
Verplaatst spel naar de vrije ruimte
Verdedigen / Omschakelen
Onderdeel
Maakt het veld direct klein en helpt direct verdedigen
Zet druk vooruit
Laat zichzelf niet makkelijk uitspelen
Verdedigend in zijn eigen zone en kantelt mee
Dwingt tegenstander buitenlangs te gaan
Gaat duels aan en is fel
Gedrag / Psychologisch
Onderdeel
Motivatie voor het voetballen
Enthousiast en fanatiek
Doorzettingsvermogen
Leergierigheid
Treurt niet bij tegenslag in het veld
Gedrag t.o.v medespelers + trainers/leiders
Gedrag t.o.v tegenstanders
Aanwezig / trainingsopkomst
Leerpunten / Opmerkingen

Spelerspaspoort O17 – O19

Naam

Techniek
Onderdeel
Dribbelen
Drijven
Vooruit en juiste kant op aannemen
Pass Linkerbeen
Pass Rechterbeen
Wegdraaien

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Aanvallen / Omschakelen
Onderdeel
Actie vooruit maken en op tempo
Lichaam schijnbeweging
Tegenstander durven uitspelen
Juiste keuze:Actie maken of uitspelen en overtal creëren
Schieten
Veld groot maken en direct helpen met aanvallen
Kiest diepte voor breedte en breedte voor terug spelen
Verplaatst spel naar de vrije ruimte
Verdedigen / Omschakelen
Onderdeel
Maakt het veld direct klein en helpt gelijk te verdedigen
Zet druk vooruit en waar nodig op de bal
Laat zichzelf niet makkelijk uitspelen
Verdedigend in zijn eigen zone en kantelt mee
Dwingt tegenstander buitenlangs te gaan
Gaat duels aan en is fel
Wint de meeste duels
Gedrag / Psychologisch
Onderdeel
Motivatie voor het voetballen
Enthousiast en fanatiek
Doorzettingsvermogen: Wil absoluut winnen
Leergierigheid
Treurt niet bij tegenslag in het veld
Gedrag t.o.v medespelers + trainers/leiders
Gedrag t.o.v tegenstanders
Aanwezig / trainingsopkomst
Leerpunten / Opmerkingen

