Indeling jeugdteams IJVC
Vanaf dit seizoen zullen de jeugdteams voor het volgende seizoen op een
nieuwe manier worden ingedeeld. Basis hierbij is het beleid van IJ.V.C .
Het hoofddoel van onze vereniging is “voetballen en trainen”. De
voetbalsport is de
hoofdactiviteit van onze vereniging. Het uiteindelijke doel is
basisvoorwaarden te scheppen om alle leden van de vereniging op een
plezierige manier de voetbalsport te laten bedrijven, waarbij we spreken
over twee hoofdgroepen:
Prestatiegericht voetballen in een standaard team en recreatiegericht
voetballen in de overige teams
Het eerste team is een standaardteam als er in dezelfde categorie
meerdere teams worden gevormd.
In januari wordt begonnen met het voorbereiden van de indeling voor het
komende seizoen. De volgende stappen worden doorlopen:

Voorselectie
Door de kaderleden van de eigen categorie
 Spelers selecteren voor het nieuwe standaardteam.
 Beoordelingsformulieren invullen voor de geselecteerde spelers.
 Geselecteerde spelers uitnodigen om mee te trainen met het huidige
standaardteam.

Meetrainen en meespelen
Vanaf maart mogen de geselecteerde spelers regelmatig mee trainen met
het nieuwe standaardteam.
 Als de gelegenheid zich voordoet kunnen de geselecteerde spelers
meespelen met het nieuwe standaardteam. Dit mag niet ten koste
gaan van het eigen team.

Beoordelen
Door de kaderleden van het nieuwe standaardteam.
Spelers worden tijdens de trainingen en wedstrijden beoordeeld op:
 Snelheid
 Techniek
 Inzicht
 Mentaliteit

Voorlopige indeling
Halverwege mei wordt door de coördinatoren in overleg met de trainers en
leiders een voorlopige indeling gemaakt.
 Als eerste wordt bepaald welke spelers in het standaardteam zullen
worden ingedeeld.
 Vervolgens worden de overige spelers ingedeeld. Hierbij wordt niet
meer beoordeeld op de hierboven genoemde criteria.
Daarbij zal in principe worden geprobeerd elftallen van gelijke
sterkte te formeren. Uitzondering kan zijn wanneer een team in een
hogere klasse zal worden ingedeeld.
Vooral bij het indelen van de niet standaard teams wordt ook gekeken
naar praktische zaken. Zoals:
 Balans in het team. Positie van de speler.
Het is uiteraard niet gewenst om een team samen te stellen van
uitsluitend verdedigers of aanvallers. Ook moet zo mogelijk een
keeper per team worden ingedeeld. Er wordt geprobeerd zo in te
delen dat ieder team is staat is doelpunten te scoren en ook
tegendoelpunten kan voorkomen.
 Woonplaats en vervoer
In verband met het vervoer wordt geprobeerd om enkele spelers uit
de omliggende dorpen bij elkaar in één team te laten spelen. Er kan
dan gezamenlijk naar wedstrijden en trainingen worden gereisd.
 Het Kader, wat doen je ouders.
Het is natuurlijk niet zo dat wanneer een van je ouders een functie
heeft als leider of trainer, je dan automatisch in een hoger team
wordt geplaatst. Wel houden we er rekening mee dat de spelers
wiens ouders een dergelijke functie hebben niet allemaal in
hetzelfde team worden ingedeeld. Anders zou het kunnen dat bij het
ene team drie leiders of trainers staan, terwijl voor een ander team
niemand beschikbaar is.
 Aanwezigheid in het weekeinde
Sommige spelers kunnen niet ieder weekeinde voetballen. Het is
niet praktisch om meerdere spelers waarbij dit speelt in eenzelfde
team in te delen. Er zou op een gegeven moment een tekort aan
spelers kunnen ontstaan.

Definitieve selectie en bekendmaking
 Eind mei wordt in overleg met JC en coördinatoren de definitieve
teamindeling bepaald.
 Na de slotdag wordt de definitieve indeling op de site van IJVC
gepubliceerd.

Tenslotte
Door elk jaar de spelers te volgen en te beoordelen krijgt iedereen de
kans om voor een standaardteam te aanmerking te komen.
Wanneer je in een standaardteam speelt betekent dat niet dat je het
volgende jaar automatisch weer in een standaard team wordt ingedeeld.
Bij het maken van de nieuwe indeling wordt ook een afweging gemaakt
tussen de 2e jaars spelers en de eerstejaars spelers voor wat betreft wie
er in de standaardteams spelen (het zou dus kunnen dat een 2e jaars
speler plaats moet maken voor een eerstejaars.)
Uiteraard is het zo dat de teams in principe worden opgegeven voor een
heel seizoen, maar de indeling van de teams ligt niet per definitie voor het
hele seizoen vast.
Soms is het nodig/verstandig een speler gedurende het seizoen alsnog in
een ander team te plaatsen. Vaak gebeurt dit op initiatief van het kader,
maar soms ook op verzoek van de speler zelf.
Over het algemeen liggen hier voetbaltechnische zaken aan ten grondslag,
maar ook persoonlijke zaken kunnen hierbij een rol spelen.
Zoals jullie kunnen zien komt er nog heel wat bij kijken. Maar we vinden
het belangrijk dat iedereen, op zijn niveau, zich met zo veel mogelijk
plezier als voetballer kan ontwikkelen bij IJVC.
Jeugd Commissie IJ.V.C.

