
 

 

Procedure Voorlopige Indelingen vv Bergambacht 
 

We willen graag inzicht geven in hoe wij in de onderbouw (Jo7 t/m Jo13) komen tot de 
voorlopige indelingen. 
 

• De Technische Commissie (TC) evalueert in de winterstop de teams met de leiders en 

trainers, ook worden er heel veel jeugdwedstrijden bekeken en die ervaringen worden 

lopende de competitie besproken met de leiders en ouders en trainers; 

• De TC bespreekt de informatie met de Jeugdcommissie (JC) en praten dan al over teams 

voor het volgende seizoen, en dan moet u denken aan aantallen in welke leeftijdscategorie 

enz. Nog niet specifiek over namen; 

• In maart maakt de TC een opzet voor de teams met de spelers die dan lid zijn, de nieuwe 

leden die lopende het seizoen aangemeld worden nemen we mee. Er is veel overleg met de 

jeugd coördinator van de leeftijdscategorieën; 

• Deze opzet wordt besproken met de leiders en trainers in aparte vergaderingen per 

leeftijdscategorie. De input van de leiders en trainers worden meegenomen en later 

nogmaals besproken 1 op 1; 

• De TC is vaak aanwezig op zaterdag en spreek veel ouders langs de lijn en weet wat er speelt 

of krijgt vragen en antwoordt die dan netjes. Ook tijdens de trainingen worden de spelers 

bekeken. 

 
In mei zal de TC een voorlopige indeling aan de JC sturen, dit wordt dan besproken met elkaar en 
ook uitgelegd waar dat nodig is. 
 
De TC en JC van de vv Bergambacht gaan in 1e instantie uit van de indeling van de KNVB in 
leeftijdscategorieën. Deze zijn verdeeld in Jo7, Jo8, Jo9, Jo10, Jo11, Jo12 en Jo13. Waarin 

bijvoorbeeld “Jo7” staat voor Jongeren Onder 7 jaar. In de Jo7 is het geboorte jaar 2013 en in de 
Jo8 is het geboorte jaar 2012 en zo gaat het verder. 
 
Daarbij proberen we zo weinig mogelijk gebruik te maken van dispensatie verlenen aan spelers 
dat de KNVB aanbiedt per team en per leeftijdscategorie. Het zal soms wel gebeuren om 
bijvoorbeeld het aantal in een bepaalde leeftijdscategorie niet toereikend is voor volle teams of 
juist teveel leden en is er een overschot in die categorie. Dat lossen we op door dispensatie te 
verlenen. 

  



 
Bij het selecteren gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

A. Het gehanteerde jeugdbeleid ( zie website); 

B. Rekening houdend met leeftijd; 

C. De voetbalkwaliteiten van ieder kind afzonderlijk; 

D. Letten op onderlinge vriendschapsbanden bij teams buiten het 1e team; 

E. De voorkeurspositie van een speler en de teamsamenstelling. 

 

✓ Getalenteerde en wat minder getalenteerde spelers kunnen op eigen niveau en met 

plezier beter leren voetballen; 

✓ Iedereen is gelijkwaardig en wordt ook zo behandeld binnen de club; 

✓ Gelijkwaardige spelers spelen zoveel mogelijk bij elkaar; 

✓ Individueel belang / ontwikkeling gaat boven het teambelang; 

✓ Afstemming met leiders en coaches en ouders en overleg binnen de TC als een speler 

bovenmatig getalenteerd is om deze speler een leeftijdscategorie hoger te plaatsen. 

 

Waarnaar kijkt de TC als ze de spelers gaat indelen in een bepaald team? 

Welke criteria ’s: 

✓ Mentaliteit (doorzettingsvermogen en trainingsbereidheid en opkomst bij trainingen 

en omgaan met tegenslagen); 

✓ Fysieke gesteldheid; 

✓ Spelinzicht bij balverlies en balbezit; 

✓ Balbehandeling in het algemeen; 

✓ Inzetbaarheid op verschillende posities; 

✓ Omgang met medespelers en leiders en hoe reageert de speler op zijn ouders en 

scheidsrechter als het tegenzit; 

✓ Beleving , wil de speler graag en staat hij open voor tips? 

 

De teams worden zoveel mogelijk ingedeeld met het aantal spelers wat nodig is voor de 

wedstrijd plus 2 reserves. Dus bijvoorbeeld de Jo8 en Jo9 en Jo10 spelen 6 tegen 6 dan zitten er 

minimaal 8 spelers in het team. 

Voor de 1e teams zoals de Jo8-1 en Jo9-1 en Jo10-1 enzovoorts streven we naar een vaste 

keeper, die ook deel gaat nemen aan de keeperstrainingen. 

In de onderbouw van de jeugdopleiding vv Bergambacht gaat de individuele ontwikkeling van 

iedere speler VOOR op het resultaat. Plezier en ontwikkeling voor iedere speler op zijn eigen 

niveau is namelijk het allerbelangrijkste! 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard van Hove 

Technisch Jeugd coördinator Jo7 t/m Jo13 


