Teamindelingsbeleid
Inleiding:
Het indelingsbeleid is noodzakelijk om objectief tot een goede indeling van teams te komen.
De eindverantwoordelijkheid voor de indelingen berust bij de Technische Commissie van SJO BBC.
Doelstelling:
De doelstelling is om iedere speler/ster op een niveau te laten spelen dat bij hem/haar past. Dit
betekent dat, afhankelijk van aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheden, de
jeugdvoetballers /sters ingedeeld worden in standaardteams en niet standaard teams.
Uitgangspunt:
Bij de indeling van teams wordt in principe de richtlijn van de KNVB gevolgd.
Dit betekent dat wordt gekeken bij aanvang van een nieuw seizoen wat de leeftijd van de speler/ster
op 1 januari zal zijn in het betreffende seizoen. De indeling zal dan plaats vinden zoals hieronder
weergegeven.
A – junioren :
spelers/sters die op 1 januari 17 of 18 jaar zijn
B – junioren
:
spelers/sters die op 1 januari 15 of 16 jaar zijn
C – junioren
:
spelers/sters die op 1 januari 13 of 14 jaar zijn
D – pupillen
:
spelers/sters die op 1 januari 11 of 12 jaar zijn
E – pupillen
:
spelers/sters die op 1 januari 9 of 10 jaar zijn
F – pupillen
:
spelers/sters die op 1 januari 6, 7 of 8 jaar zijn
De Technische Commissie behoudt zich het recht voor om van dit uitgangspunt af te wijken wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht, omdat dit voor de ontwikkeling van een speler/speelster beter zal zijn.
Standaard en niet standaard teams:
Standaardteams zijn de teams waarin de meer getalenteerde spelers/speelsters worden ingedeeld.
Dit zijn de volgende teams:
 F1 en F2
 E1 en E2
 D1 en D2
 MD1
 C1 en C2
 MC1
 B1 en B2
 MB1
 A1 en A2
(A2 wordt als een standaardteam beschouwd, wanneer er minimaal ook een
volledig A3-team gevormd is)
 MA1
 Dames 1
Alle andere hierbij niet genoemde team zijn de NIET standaardteams.

Indelingscriteria voor standaardteams:
Om in aanmerking te komen voor indeling in een standaardteam dient aan de volgende criteria te
worden voldaan:
- Voldoende voetbaltechnische vaardigheden
- Voldoende mentale weerbaarheid
- Voldoende trainings- en voetbalmotivatie
Deze criteria worden beoordeeld door de HJO en trainers. Zij laten zich hierbij ook informeren door
leiders en interne scouting.
Indelingscriteria niet standaardteams:
Bij niet standaardteams worden spelers/speelsters ingedeeld die niet in aanmerking komen voor een
standaardteam.
Deze teams zoveel mogelijk ingedeeld op basis van evenredige gelijkwaardigheid. Dit betekent dat er
gestreefd wordt om ieder niet standaardteam even sterk in te delen en om dus de onderlinge
verschillen zo klein mogelijk te houden.

Indelingsprocedure:
Standaarteams:
Op 16 juni is de indeling voor het daaropvolgende seizoen bekend en zal via de website worden
gepubliceerd.
Voor 1 maart heeft de HJO de eerste concept indeling gemaakt en legt deze voor aan de TC.
Deze concept indelingen komen als volgt tot stand:
1. HJO voert periodiek voortgangsgesprekken over spelers met trainers (bij voorkeur 1 x 6
weken).
2. HJO en trainers zijn in principe iedere zaterdagochtend bij wedstrijden aanwezig om zelf
spelers te beoordelen.
3. HJO laat zich informeren en adviseren door de groep (interne)scouting.
4. HJO en TC laten zich tevens informeren door leiders, via een specifiek daarvoor belegd
leidersovereenkomst.
Tussen 1 maart en 1 mei worden spelers nader beoordeeld door:
1. Spelers aan trainingen mee te laten doen bij het team waar men mogelijk wordt ingedeeld;
2. Spelers incidenteel een wedstrijd of een deel van een wedstrijd mee te laten doen met dat
“nieuwe” team;
3. Spelers actiever te volgen in hun huidige team;
Grafische weergave:

Niet standaardteams:
Net als bij de standaard teams zullen ook deze indelingen op 16 juni gereed zijn en worden
gepubliceerd op de website.
Op 1 april is de eerste conceptindeling gereed.
Deze indeling vind plaats doordat er voor 1 april advies is ingewonnen bij:
1. Trainers
2. Leiders van de betreffende teams;
3. Interne scouting
Tussen 1 april en 16 juni heeft de HJO en TC nog minimaal 1 overleg met de trainers, om de
conceptindeling af te stemmen en definitief te maken.
Grafische weergave:

Afsluitend:
Indelingen zijn per 16 juni definitief. Uiteraard bieden ook de definitieve indelingen altijd ruimte voor
noodzakelijke verschuivingen in teams.
De TC behoudt zich dan ook het recht voor om verschuivingen door te voeren wanneer dit
noodzakelijk wordt geacht. Hierbij wordt altijd open en transparant met betrokkenen
gecommuniceerd.

