
   

 

 

 

Uitgangspunt van het teamindelings- en selectiebeleid: 
 
SV Gouda leert kinderen in een veilige omgeving met plezier voetballen. Iedere 
speler traint op zijn eigen niveau, zodat iedereen met de juiste training zijn/ haar 
eigen maximale ontwikkeling en voetbalresultaat  
kan behalen. Voor zichzelf en voor het team. 
 
Doelstellingen teamindelings- en selectiebeleid: 
 

  Evenwichtige teamsamenstelling 

  Beloning speler voor individuele ontwikkeling 

  Tevredenheid spelers en ouders 

  Meer acceptatie bij ouders en spelers voor gemaakte keuzes (minder  
 teleurstellingen) 
 

 
Toelichting van deze doelstellingen: 
 
Evenwichtige teamsamenstelling: 
Iedereen speelt zoveel als mogelijk op zijn eigen niveau waarbij het karakter van SV 
Gouda niet uit het oog verloren wordt. 
 
Beloning spelers voor individuele ontwikkeling: 
Oog hebben voor de ontwikkeling van een speler in een seizoen, niet "standaard" 
door selecteren. 
 
Tevredenheid ouders/spelers: 
Ouders en spelers goed gevoel geven (de indeling klopt met  beleving/wensen van 
ouders/spelers).  
 
 
 

Teamindeling en Selectiebeleid                                                                     . 
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Meer begrip en minder teleurstellingen: 
Zorgen dat ouders en spelers weten dat er een zorgvuldig en objectief proces 
doorlopen wordt om tot een indeling te komen. Acceptatiegraad ten aanzien van 
indeling verhogen bij ouders/spelers. 
 
Hoe we dit willen bereiken; 
 
 

  observeren van spelers tijdens trainingen en wedstrijden 

  2x per jaar overleg op teamniveau met de coach en trainer over de      

ontwikkeling van de individuele speler 

 

Voorafgaand aan dit overleg vullen trainers en coaches, onafhankelijk van elkaar, 

een evaluatieformulier in.  

Het 2e overleg zal plaatsvinden in maart/april en nadrukkelijk in het teken staan van 

de komende teamindelingen.  

Spelers die in aanmerking komen voor selectieteams worden 

getoetst aan de ontwikkelingsdoelen per leeftijdsgroep; Ontwikkelingsdoelen 

zijn vastgesteld per leeftijdsgroep (zie bijlage) 

 Bij spelers die niet in aanmerking komen voor selectieteams  

wordt naast het niveau ook gekeken  naar plezier en waar de speler zich 

prettig  voelt  (waar spelen zijn/haar vriendjes / sociale ontwikkeling van de 

speler) 

 Regels opstellen voor toestemming dispensatie en vervroegd over naar een 

hogere leeftijdsgroep;  

    Concept indeling wordt opgesteld door HO en voorgelegd aan de 

trainers/coaches (vertrouwelijk);  

  Feedback op de concept indeling wordt inhoudelijk beoordeelt en eventuele 

’problemen’ worden geinventariseerd  
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 Oefenwedstrijden met andere clubs en onderlinge oefenwedstrijden om de 

conceptindeling te "testen". Of toetsen? 

    Aanpassingen naar aanleiding van  de oefenwedstrijden worden verwerkt in 

de conceptindeling. 

  Inventarisatie van te verwachten "protest" of probleemgevallen zodat deze 

ouders/spelers tijdig worden geïnformeerd  met tekst en uitleg  

    De voorlopige teamindeling wordt gepubliceerd op de site de maandag na het 

voetbalkamp;  

   Een bijeenkomst in de avond, in overleg met HO nader te bepalen, stelt ouders 

en spelers in de gelegenheid vragen te stellen over de indeling.  

  Overleg HO en betrokken trainers/coaches naar aanleiding van  de 

(avond)bijeenkomst indien noodzakelijk of gewenst. 

 
Een week voor de zomervakantie wordt de teamindeling "definitief“ gemaakt en op 
de site gepubliceerd. 
Dan resteren er nog een paar punten die we in de loop van het seizoen verder gaan 
invullen; 
 

 Gaan beoogde selectiespelers al met hogere groepen meetrainen aan het einde 
van het seizoen? 

  Hoe gaan we om met ontevreden ouders en spelers? 

  Hoe definitief is definitief als het seizoen eenmaal begonnen is? 

  Hoe gaan we om met spelers die zich gedurende het seizoen sneller 
ontwikkelen vergeleken met de rest van het team? Of juist achterblijven bij de 
rest van het team? 

 
We hopen hiermee tot een transparant en solide indelings- en selectiebeleid te 
komen en zullen dit in de loop van de tijd blijven ontwikkelen en evalueren.  

 

 


