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vv Winsum - Indelingsbeleid 

1. Algemeen 
De indeling van de teams bij de jeugd is de verantwoordelijkheid van de HJO en de Coördinator Meiden. 
Dit geschiedt op basis van de jeugdleden registratie zoals die door de leden administratie wordt 
onderhouden en beschikbaar gesteld. De indeling gaat in overleg met de hoofdtrainers en overige 
jeugdtrainers. Jeugdleiders worden hierin gehoord, maar dit advies is niet bindend voor de indeling. De 
Coördinator (jeugd)keepers heeft een adviserende rol met betrekking tot de indeling van de keepers. De 
communicatie vindt plaats vanuit de HJO en de Coördinator Meiden.  
 
Heren 
De Hoofdtrainer neemt na overleg met de CVZ-senioren en de 2e-elftal trainer de beslissing over de 
samenstelling van de 1e en 2e selectie. De Coördinator (jeugd)keepers heeft een adviserende rol met 
betrekking tot de indeling van de keepers. De betrokken elftalleiders worden bij de indeling gehoord. 
Talentvolle JO19 spelers kunnen eventueel bij de senioren worden ingepast conform de daarvoor 
geldende selectie- en indelingscriteria omschreven in dit indelingsbeleid. Dit geschiedt in overleg met de 
Hoofdtrainer van de JO19 lichting en de HJO. In arbitraire situaties neemt het Technisch Hart de 
beslissing. 
Wekelijks zal er op donderdagavond overleg plaatsvinden tussen de Hoofdtrainer, de trainer van de 2e 
selectie en de trainer van deO23 over de samenstelling van de teams voor de eerstvolgende wedstrijd. 
Vanzelfsprekend zijn de elftalleiders hierbij nauw betrokken. 
De indeling van de overige seniorenteams is de verantwoordelijkheid van de CVZ-senioren en gaat in 
nauw overleg met de trainers/leiders van desbetreffende teams.  
 
Vrouwen 
De Hoofdtrainer neemt na overleg met de CVZ-vrouwen en de 2e-elftal trainer de beslissing over de 
samenstelling van de 1e en 2e selectie. De Coördinator (jeugd)keepers heeft een adviserende rol met 
betrekking tot de indeling van de keepers. De betrokken elftalleiders worden bij de indeling gehoord. 
Talentvolle meiden kunnen eventueel bij de senioren worden ingepast conform de daarvoor geldende 
selectie- en indelingscriteria omschreven in dit indelingsbeleid. Dit geschiedt in overleg met de 
Hoofdtrainer Meiden, de Coördinator Meiden en de HJO. In arbitraire situaties neemt het Technisch 
Hart de beslissing. 
Wekelijks zal er op donderdagavond overleg plaatsvinden tussen de Hoofdtrainer en de trainer van de 
2e selectie over de samenstelling van de teams voor de eerstvolgende wedstrijd. Vanzelfsprekend zijn 
de elftalleiders hierbij nauw betrokken. 
De indeling van de overige seniorenteams is de verantwoordelijkheid van de CVZ-vrouwen en gaat in 
nauw overleg met de trainers/leiders van desbetreffende teams.  
 
Standaardteams 
De volgende teams worden als standaardteams aangemerkt: 
Senioren:  vv Winsum 1, vv Winsum 2 en vv Winsum O23 
Senioren vrouwen:  vv Winsum vr1 en vv Winsum vr2 
Jeugd:   standaardteams van JO19 t/m JO13 en MO19 t/m MO13. 
 
Selectiecriteria vanaf JO/MO13 
1. Leeftijd 
2. Kwaliteit per positie (techniek/tactiek/fysiek/snelheid/handelingssnelheid) 
3. Persoonlijkheid (sociaal/discipline/mentaliteit/coachbaarheid/inpasbaarheid) 
4. Gedrag (sociaal emotionele leeftijd) 
5. Kwantiteit (aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdscategorie) 
6. Vriendjes/vriendinnetjes en het moment van aanmelden 
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2. Selectieprocedure en indeling 
Aan het eind van elk seizoen worden teams, onafhankelijk van de indeling in het voorgaande seizoen, 
opnieuw samengesteld op basis van de genoemde criteria. Hierbij kan worden vermeld dat er tijdens 
het seizoen nog wisselingen plaats kunnen vinden i.v.m. aantallen, blessures en persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Standaard teams senioren (heren en vrouwen) 
De indeling geschiedt op basis van de bovengenoemde selectiecriteria. 
De voorbereidingsfase (trainingen/oefenwedstrijden) is onderdeel van de selectieprocedure. 
Spelers van de selecties zijn beschikbaar om in het 1e en/of in het 2e elftal uit te komen. 
De Hoofdtrainer bepaalt samen met de trainers van het 2e elftal en de O23 de samenstelling van de 1e, 
2e selectie en de O23. De Coördinator (jeugd)keepers heeft een adviserende rol met betrekking tot de 
indeling van de keepers. 
 
Overige teams senioren 
De overige teams worden op basis van de eerdergenoemde selectiecriteria samengesteld. 
 
Standaard teams jeugd 
Aan de indeling van de jeugdteams wordt bijzondere zorgvuldigheid besteed. De indeling van de 
standaardteams geschiedt op basis van de eerste vier selectiecriteria. In de maand april maken de 
Hoofdtrainers een voorlopige indeling. Deze zal vervolgens worden voorgelegd aan de HJO, Coördinator 
Meiden ende Coördinator (jeugd)keepers. Hieraan voorafgaand worden geen selectie-
/oriëntatiewedstrijden gespeeld. 
Voor 1 juni zijn de O13 t/m O19 (11-tallen) selecties bekend. De HJO en de Coördinator Meiden zijn 
eindverantwoordelijk hiervoor. Uiteraard worden jeugdleiders hierbij gehoord. De Coördinator 
(jeugd)keepers heeft een adviserende rol met betrekking tot de indeling van de keepers. 
 
Overige jeugdteams 
De indeling van de niet standaard teams geschiedt op basis van de zes selectiecriteria. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de Hoofdtrainers die samen met de trainers per lichting in de maand april een 
voorlopige indeling voorleggen aan de HJO, Coördinator Meiden en de coördinator (jeugd)keepers. 
Hieraan voorafgaand worden geen selectie-/oriëntatiewedstrijden gespeeld. 
De HJO en de Coördinator Meiden zijn hierin eindverantwoordelijk. Voor 1 juni maken de Hoofdtrainers 
en overige trainers de indeling bekend. Uiteraard worden jeugdleiders hierbij gehoord. De Coördinator 
(jeugd)keepers heeft een adviserende rol met betrekking tot de indeling van de keepers. 
 
Met betrekking tot Meiden is het doel altijd dat ieder meisje op haar eigen niveau en met plezier kan 
voetballen. Aangezien de KNVB nog geen meiden competitie voor O9 organiseert, spelen potentiële O9 
meiden in JO9-teams en de allerkleinste meiden bij de kabouters. 
 
Bij de O7 t/m O12 teams en de O13 en O15 teams is er tevens tijdens wisseling van de najaar- en 
voorjaarscompetitie de mogelijkheid tot wijziging van samenstelling en indelingen van de teams. 
 
Indeling nieuwe leden vanaf JO/MO13 
Nieuwe leden melden zich aan bij de club. Op basis van de leeftijd wordt het nieuwe lid toegewezen aan 
de Hoofdtrainer van de betreffende lichting. De Hoofdtrainer plaatst het nieuwe lid bij een 2e team in de 
lichting om zo het niveau te kunnen bepalen tijdens de proeftrainingen.  
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Indeling nieuwe leden tot en met JO/MO12 
Nieuwe leden die zich aanmelden binnen de leeftijdscategorie worden in beginsel ingedeeld volgens de 
selectiecriteria punten vijf en zes. 
 
Dispensatie (Behoudens wijzigingen door KNVB) 
Dispensatie kan worden verleend op basis van fysieke argumenten, sociaalemotionele argumenten, 
kwaliteit en aantallen beschikbaar per leeftijdsgroep overeenkomstig de regels van de KNVB. De HJO 
neemt in overleg met het Technisch Hart hierin het eindbesluit. 
 
Vervroegd overgaan (definitief) 
Een jeugdspeler, waarvan het voor zijn of haar ontwikkeling beter is om vervroegd over te gaan naar een 
hogere leeftijdscategorie, kan hiervoor in aanmerking komen op voorwaarde dat de ouder(s) en kind 
hier welwillend tegenover staan. Dit geschiedt in overleg tussen de betreffende Hoofdtrainers en de 
HJO. Bij meiden is de Coördinator Meiden hierin verantwoordelijk. Bij keepers heeft de Coördinator 
(jeugd)keepers een adviserende rol. Betreffendejeugdspelers kunnen hiervoor aan proeftrainingen 
deelnemen en als wisselspeler meegaan met het betreffende team. 
De HJO neemt in overleg met het Technisch Hart hierin het eindbesluit. Bij meiden is de Coördinator 
Meiden hierin betrokken. 
 
Terugplaatsen speler 
Het tijdens het seizoen uit een team plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal 
geschiedt (voor alle leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de HJO en slechts na goede 
onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen (speler, ouders/verzorgers, trainers en de 
betreffende organisatie per lichting). Bij meiden is de Coördinator Meiden hierin betrokken. 
 
Criteria hiervoor zijn onder andere wanneer: 
a) de speler (in z’n ontwikkeling) het niveau niet aan kan; 
b) de speler te vaak afwezig is bij trainingen en/of wedstrijden; 
c) de speler zich misdraagt; 
d) de speler door een langdurige blessure langere tijd afwezig is; 
e) de speler te vaak moet afmelden door ziekte, school of werk; 
f) de speler het zelf aangeeft. 
Behoudens het hiervoor vermelde is vervroegde overgang tijdens de competitie naar een hogere 
leeftijdscategorie alleen bespreekbaar in geval van dringende redenen en alle betrokkenen zich in een 
eventuele overgang kunnen vinden. De HJO neemt in overleg met het Technisch Hart hierin het 
eindbesluit. Bij meiden is de Coördinator Meiden hierin betrokken. 
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3. Interne scouting vanaf JO/MO12 
Een door de HJO geïnitieerd interne scouting methodiek draagt zorg voor optimaal samengestelde 
selecties. De scouting moet gericht zijn op de selectiecriteria.  
STIP = Snelheid, Techniek, Inzicht en Persoonlijkheid. 
 
De interne scouting van de (standaard) jeugdteams wordt verzorgd door de HJO, de Coördinator Meiden 
en de betreffende Hoofdtrainer per lichting. Zij bedienen zich hierbij van een intern netwerk van 
waarnemers (trainers, leiders en Technisch Hart) binnen de vereniging. 
Twee keer per jaar (winter/einde seizoen) brengt de Hoofdtrainer zijn selectie in kaart. Zo ontstaat een 
totaalplaatje van de jeugd, welke in de winterstop wordt aangeboden aan de HJO.  
Het beoordelen van de lagere teams geschiedt op dezelfde wijze in samenspraak met de 
trainers/leiders. De resultaten en aanbevelingen worden besproken in het overleg met de HJO, de 
Coördinator Meiden en Hoofdtrainer. Zij informeren het Technisch Hart over de voortgang en 
resultaten. 
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4. Doorstroming jeugd naar senioren 
Voorbereiding overgang JO19 spelers naar senioren standaard teams 
2eJaars JO19 spelers, die in aanmerking komen voor de seniorenstandaardteams (1e en 2e), zullen een 
keer per week meetrainen en mogelijk ingezet worden bij het spelen van wedstrijden bij 
seniorenstandaardteams. Daarbij mag het maximaal aantal door de KNVB zogenaamd bindende 
wedstrijden niet worden overschreden. Betreffende JO19 spelers zullen dan alleen als wisselspeler 
worden ingezet tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken. Hiertoe worden afsprakengemaakt 
tussen het Technisch Hart, de HJO, de trainers en ouders. Bij arbitraire zaken neemt het Technisch Hart 
de uiteindelijke beslissing. 
N.B. Ook voor andere groepen geldt een soortgelijke constructie (bv. van JO17 naarJO19, JO15 naar JO 
17) 
 
Overgang JO19 spelers naar overige seniorenteams 
Voor 2e-jaars JO19 spelers, die niet direct in aanmerking komen voor de 1e of 2e selectie, wordt tijdens 
de winterstop een voorstel gemaakt of hij wil uitkomen voor de zaterdag- of zondag afdeling van de 
club. Indien hij voor de zaterdag afdeling kiest zal hij in aanmerking komen voor O23. In overleg met de 
betreffende speler, de Hoofdtrainer van de lichting en de CVZ-senioren worden incidenteel 
mogelijkheden aangeboden tot het meevoetballen met de betreffendeseniorenteams. 
 
Voorbereiding overgang MO17 of MO19 speelsters naar vrouwenstandaardteams 
2e-Jaars MO17 of MO19 speelsters, die in aanmerking komen voor de Vrouwen standaardteams (1een 
2e), zullen een keer per week mee trainen en mogelijk ingezet worden bij het spelen van wedstrijden bij 
Vrouwen standaardteams. Daarbij mag het maximaal aantal door de KNVB zogenaamd bindende 
wedstrijden niet worden overschreden. Betreffende MO17 of MO19 speelsters zullen dan alleen als 
wisselspeler worden ingezet tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken. Hiertoe worden 
afspraken gemaakt tussen het Technisch Hart, Coördinator Meiden, de Hoofdtrainer Meiden en ouders. 
Bij arbitraire zaken neemt het Technisch Hart de uiteindelijke beslissing.  
N.B. Ook voor andere groepen geldt een soortgelijke constructie (bv. van MO15 naar MO17, MO13 naar 
MO15). 
 
Overgang MO19 of MO!7 speelsters naar overige Vrouwenteams  
Voor 2e-jaars MO19 of MO17 speelsters, die niet in aanmerking komen voor de standaard senioren 
Vrouwenteams, wordt voor de winterstop een voorstel gemaakt voor welke Vrouwenteams men in 
aanmerking kan komen. In overleg met de betreffende speelster, de Hoofdtrainer Meiden en de CVZ-
Vrouwen worden incidenteel mogelijkheden aangeboden tot het meevoetballen met de betreffende 
Vrouwenteams. 
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5. Het lenen van spelers door teams onderling (tijdelijk) 
Het onderling lenen van spelers uit andere teams geschiedt alleen in geval daarvoor dringende redenen 
bestaan. De Hoofdtrainers en trainers/leiders van de betreffende teams regelen dit in onderling overleg. 
De HJO (bij meiden de Coördinator Meiden) wordt hiervan altijd in kennis gesteld wanneer dit gaat om 
lichting overstijgende keuzes. In geval men er onderling niet uit komt, beslist de HJO (bij meiden de 
Coördinator Meiden). Voor het lenen van spelers bij de senioren beslist de CVZ-senioren. 
 
NB Voorkomen van degradatie vs. kans op promotie 
In geval twee teams tegen het einde van het seizoenspelers van elkaar/aan elkaar moeten lenen om 
degradatie te voorkomen of promotie te realiseren zal deze afweging in overleg met de betreffende 
Hoofdtrainers door de HJO (bij meiden de Coördinator Meiden) worden gemaakt, waarbij continuïteit in 
niveau en de effecten op de verenigingsdoelstellingen over de langere termijn bepalend zijn. 
Factoren die daarbij een rol spelen zijn: 
1. Wat zijn redelijkerwijs de prestatieve verwachtingen voor de nieuwe selectie in het volgende seizoen 
dan wel op de langere termijn? 
2. Het onderlinge klasse verschil tussen de betreffende teams, leeftijdscategorieën. 
3. De kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden voor het volgende seizoen. 


