
Beleid VV Gilze 
Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch 
beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven  willen wij ons beleid transparant 
maken voor leden en ouders.  
 
VV Gilze kent selectie en recreatieve teams in elke leeftijdsklasse. Binnen elke leeftijdsklasse moet er 
ruimte zijn voor zowel prestatief als recreatief voetbal, onder voorwaarde dat het één nooit ten 
koste van het andere mag gaan. Bij selectie teams gaat het prestatieve boven het recreatieve. 
Daarom word er een selectiebeleid gevoerd om de beste spelers met een gelijk niveau, gelijke 
beleving zoveel mogelijk bij elkaar te laten spelen. Dit komt de sfeer, maar vooral de ontwikkeling 
van de spelers ten goede. 

 
1. Het selecteren en Indelen:  
Voor het bereiken van een zo hoog mogelijk prestatie- en/of spelniveau en plezier in het voetbal is 
een weloverwogen selectie- en indelingsprocedure noodzakelijk. Bij prestatieve teams is er sprake 
van selecteren en bij recreatieve teams van indelen (evenwichtige samenstelling).  Daarbij hanteren 
we de volgende criteria en uitgangspunten: 
 
Bij selectie voor prestatieve teams: 

- Techniek, inzicht, fysieke en mentale kwaliteiten van een speler  
- Beschikbaarheid speler  
- Ambitie / motivatie, ruimte voor talent  
- Bevindingen trainers/leiders, coördinatoren en technisch commissie 

Bij indeling van recreatieve teams:  
- Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie  
- Gelijkwaardige teams  
- Bevindingen trainers/leiders, coördinatoren en technisch commissie  

 
Verdeling teams: 

- Bij de JO7, JO8 en meisjes junioren/pupillen spelen we op recreatief niveau  
- Bij de JO9, JO11, JO13,  JO15, JO17, en JO19 hebben we één prestatief team  
- Bij voldoende kwaliteiten kan de TC per seizoen besluiten tot een extra prestatief team  

- Bij voldoende kwaliteiten kan de TC per seizoen besluiten tot een prestatief team in de 

leeftijdscategorie JO10, JO12, JO14, JO16, JO18 

- Bij de senioren dames hebben we één selectieteam  

- Bij de senioren heren hebben we 2 selectieteams  

Andere aspecten: 
- Uitdagingen en stimulans creëren  

- Leergierigheid en enthousiast houden  

- Spelers ontwikkelen op meerdere posities  

- Beoordelingsformulieren  

- Objectieve signalering 

Dit geheel vraagt ieder seizoen inzicht in hoeveel spelers er volgend seizoen in betreffende 
leeftijdsgroep spelen en hoeveel elftallen kunnen er worden ingeschreven.  
In de jeugdteams wordt er gewerkt met een beoordelingsformulier. Op deze manier heeft de VV 
Gilze betrouwbare informatie in handen over de vorderingen van de speler en het team als geheel. 
 



 
 
2. De selectie en indelingsprocedure:  
De selectieprocedure gaat als volgt te werk, op chronologische volgorde:  
Trainers en leiders beoordelen spelers – inleveren 1e beoordelingsformulier eind december, 2e 

beoordelingsformulier medio april bij coördinator.  
Coördinator zal gedurende het gehele seizoen een aantal thuiswedstrijden en trainingen 
bijwonen voor een objectief beeld van de spelers.  
Gedurende de winterstop worden de prestaties van selectiespelers geëvalueerd: om 
motiverende redenen en met onderbouwing is het mogelijk om selectiespelers in de winterstop te 
wisselen.  
Overleg coördinatoren met trainers/leiders; voorstel indeling teams - april.  
Overgang spelers naar een hogere categorie; coördinatoren onderling overleggen.  
Bij een interpretatieverschil bepaalt na wederhoor de technische commissie.  
Bij afwijking/uitzondering is het laatste woord aan voorzitter technische commissie.  
De indeling van de jeugdteams komen daags na de TC vergadering met de jeugdleiders op de site 
van de VV Gilze. – Mei/begin juni. Uitgezonderd JO7 en JO8, deze indeling wordt begin september 
kenbaar gemaakt. Dit in verband met toestroom van nieuwe leden in de zomerperiode.  
De coördinator informeren de leiders, spelers en ouders over teamsamenstelling, trainingstijden, 

kleedkamerindeling en seizoenstart - Mei /Juni. 

3. Terugzetten 
Terugzetten van spelers bij indeling bij prestatieve teams kan alleen indien:  
Speler niet op zijn niveau is ingedeeld.  
Speler te vaak afwezig is bij trainingen en/of wedstrijden.  
Speler langdurige blessure heeft gehad. 

4. Uitgangspunten samenstellen jeugdteams:  
Uitgangspunt is om teams samen te stellen en in te schrijven voor alle categorieën, O7, O8, O9, O10, 
O11, O12, O13, O15, O17 en O19. (Bij meisjes bepalen de aantallen in welke categorieën we teams in 
kunnen schrijven). Als blijkt dat op basis van het totaal aantal spelers per categorie, niet voldaan kan 
worden aan de “ideale”  bepaalde minimale en maximale aantal spelers per team (sprake van een 
overschot in de eigen categorie, tekort in de hogere of lagere categorie) kan de Technische 
Commissie besluiten, geen team in een categorie in te schrijven en categorieën samen te voegen, 
spelers in een hogere of lagere leeftijd categorie te plaatsen.  Hier moeten we rekening houden met 
de dan geldende regels van de KNVB.  
 
Aantallen Prestatieve teams:  

- Max 8 spelers bij O9 en O10. 
- Max 10 spelers bij O11 en O12. 
- Max 15 spelers bij O13, O15, O17 en O19.  
- Min 13 spelers bij O13, O15, O17 en O19. 

Aantallen Recreatieve teams:  
- Max 7 spelers bij O7  
- Max 9 spelers bij O8, O9 en O10.  
- Max 11 spelers bij O11 en O12 (8vs8-2018). 
- Max 16 spelers bij O13, O15, O17 en O19.  
- Min 13 spelers bij O13, O15, O17 en O19. 

 
5. Principes jeugd:  
Terugzetten van spelers alleen onder de genoemde voorwaarden 



Wisselen van team in winterstop is alleen mogelijk in overleg met technische commissie 
Iedereen speelt gemiddeld evenveel minuten over een geheel seizoen genomen.  
Er wordt voor dit principe onderscheid gemaakt tussen selectieteams junioren en overige elftallen.  
De selectieteams in de junioren (JO15-JO17-JO19) zijn prestatieve teams waarin presteren een groter 
belang krijgt. De drang naar prestatie als team neemt toe in deze leeftijdscategorieën en zorgt er 
mede voor dat de speelminuten niet langer gelijk verdeeld hoeven te worden. Bovendien zorgen 
spelregels van de KNVB (beperkt mogen wisselen en niet mogen terug wisselen) voor beperkte 
mogelijkheden in het wisselen. Een belangrijke kanttekening is wel dat er geen individuele spelers 
altijd op de bank mogen zitten. Iedere individuele speler heeft recht op speeltijd en een kans om te 
laten zien wat hij kan. Uitgangspunt is dat het grootste gedeelte van de spelersgroep ongeveer 
evenveel speelt.  
 
In de overige elftallen worden de speelminuten evenredig verdeeld. Hierbij heeft de trainer wel de 
gelegenheid om spelers in te zetten tegen de juiste weerstand. Bijvoorbeeld de beste spelers krijgen 
meer speelminuten tegen de beste tegenstanders, zodat ze uitgedaagd worden om hun 
vaardigheden optimaal in te zetten. De spelers die nog niet zo ver zijn moeten op hun niveau 
weerstand krijgen (tegen de wat mindere tegenstanders) zodat ze vertrouwen krijgen in eigen 
kunnen (door succesbelevingen). Als deze spelers ingezet worden tegen kwalitatief betere spelers 
kan dit het leerproces in de weg zitten. De trainer dient dit in te schatten en kan zo de maximale 
ontwikkeling nastreven.  
Het laatste elftal is niet per definitie het elftal waar de minst presterende spelers geplaatst 
worden.  
 
6. Tussentijds instromen of aanmelden:  
Er is geen ledenstop binnen VV Gilze. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om lid te worden van VV 
Gilze. Nieuwe leden mogen 4x komen proef trainen. Daarna worden ze lid van VV Gilze. Wanneer alle 
teams vol zitten, dan kunnen nieuwe leden alleen trainen. De coördinator deelt de nieuwe leden wel 
in, in een team. Met dit team trainen ze dan wekelijks mee. De coördinator stelt de begeleiding van 
het team hiervan op de hoogte. Het kan gebeuren dat een team spelers tekort komt. Deze teams 
kunnen dan een beroep doen op deze nieuwe leden die alleen trainen. De teams doen dit verzoek via 
de coördinator. De nieuwe leden hebben wel een pasje nodig (vanaf de D categorie) zodat ze 
gerechtigd zijn om wedstrijden te spelen.  
De leden die alleen trainen betalen contributie. Deze contributie bedraagt de contributie van een 
rustend lid. Zodra zij ingedeeld zijn in een team en wekelijks wedstrijden spelen, betalen de leden de 
normale contributie. Deze verhoging gaat per direct in. Vanaf het volgende kwartaal betalen ze dan  
de normale contributie. De coördinatoren brengen de ledenadministratie hiervan op de hoogte, 
zodat die het incassobedrag kan aanpassen. De eerder genoemde maximale spelersaantallen hebben 
dan ook betrekking op het aantal spelers dat aan wedstrijden deel kan nemen, er is geen maxima 
gesteld aan het aantal spelers dat met een team meetraint.  
 
7. Doorstroming van spelers:  
Er is sprake van doorstroming indien een speler vanuit zijn huidige team naar een ander team in zijn 
leeftijdscategorie of hogere leeftijdsklasse passend bij zijn spelniveau en plezier overgeplaatst wordt. 
Dit kan ook ontstaan bij uitzonderingen als er een tekort van spelers in een andere leeftijdscategorie 
is. Dit gaat altijd in goed overleg met betrokken speler, ouder, leider/trainer, coördinator en 
technische commissie. 
 
7.1. Doorstroming van jeugdspelers naar senioren (selectie en dames) :  
Bij bovengemiddeld presteren van een JO19 speler zal bekeken worden of er een mogelijkheid is om 
de jeugdspel(st)er zowel bij de jeugd als de senioren (selectie heren en dames 1) te laten trainen en 
spelen. Indien een structurele overgang gewenst is gebeurd dit in overleg met de betreffende 
spel(st)er, Technische commissie, belanghebbende coördinatoren en de trainer van het jeugdteam.  



Na de winterstop zal in overleg met de hoofdtrainer en de trainer van de JO19-1 bekeken worden 
welke spelers op toerbeurt op dinsdag mee gaan trainen met de selectie, dit om enerzijds een nog 
beter beeld te krijgen van de aanwezige kwaliteiten en anderzijds om de jeugdspelers de 
mogelijkheid te bieden kennis te laten maken met de trainingsvormen binnen de selectie, en zichzelf 
verder te ontwikkelen als voetballer. Het doel van het elftal <23jr en het mee laten trainen van 
jeugdspelers is om de overgang van capabele jeugdspelers richting de selectie te bevorderen 
 
7.2. Meetrainen van jeugdspelers op hogere niveau (hoger team of leeftijd categorie): 
Doelstelling 

• Speler(s) een kwaliteit impuls geven door ze te laten meedoen op een hoger niveau (team of 
leeftijd) 

• Speler(s) een persoonlijke/mentale uitdaging geven op een hoger niveau (hoe reageert een 
speler en hoe gaat hij daar mee om?) 

 
Uitgangspunten 

• De trainingen/wedstrijden zijn NIET doorslaggevend voor de nieuwe indeling. Spelers kunnen 
zich beter ontwikkelen en de club (met trainer voorop) kunnen een beter beeld vormen van 
de kwaliteiten en potentie van spelers 

• Er zijn geen garanties voor de indeling van het nieuwe seizoen en de volgorde van 
meetrainen en samenstelling van de groepen zegt niets over een eventuele nieuwe indeling 

• Betreft geen extra training, training vervangt training bij eigen team 
• Doorschuiven bij de eerste training van een week, de training in teken van 

wedstrijdvoorbereiding dus bij eigen team 
• Trainingen van selectieteams liefst op zelfde dagen, zodat er op één dag doorgeschoven 

wordt 
 
Uitvoering Selectieteams 

• Selectieteams structureel in de laatste 2 maanden van het seizoen 
• In januari/februari bepalen coördinatoren en TC (met advies van de trainers/leiders vanuit 

het beoordelingsformulier) wie hiervoor in aanmerking komen binnen de selectie teams 
• Afhankelijk van aantallen spelers die in aanmerking komen en teams die ‘ontvangen’, wordt 

bepaald hoeveel spelers er per training doorschuiven. Dan wordt ook aantal trainingen dat 
een speler doorschuift inzichtelijk.  

• Eind februari; communicatie richting betreffende spelers en teams 
 
Uitvoering Overige teams 

• Spelers die erboven uit steken (op basis van waarneming coördinator en TC alsmede advies 
van trainers/leiders) bij hun eigen team kunnen de kans krijgen om mee te trainen bij de 
selectie. Zij trainen een keer per week met hun eigen team. Daarnaast kunnen ze een keer 
per week aansluiten bij een selectieteam om een kans te krijgen zich te ontwikkelen op een 
hoger niveau. De eerder beschreven uitgangspunten zijn hierbij van toepassing! 

• De coördinator (waar nodig in overleg met de technische commissie) heeft de mogelijkheid 
om een speler hiervoor uit te nodigen. Dat kan zijn voor een kortere periode (bijvoorbeeld 
twee of drie weken), maar ook voor een langere periode. Dit gaat allemaal in overleg en 
samenspraak met speler, ouders en trainer/leiders. Het centrale doel is om spelers de kans 
te geven zich te ontwikkelen op een hoger niveau.  

 
 
  



8. Elftal onder 23 jaar:  
De hoofdtrainer verzorgt 3 á 4 keer per seizoen een oefenwedstrijd met een elftal <23jr welke zal 
bestaan uit selectiespelers en spelers van JO19, hieraan kunnen in uitzonderlijke gevallen spelers van 
JO18 en/of JO17 worden toegevoegd. De TC kan besluiten dat er gedurende een seizoen geen 
activiteiten voor het elftal onder 23 jaar gepland worden afhankelijk van het aantal beschikbare 
spelers en de leeftijdsopbouw van de Selectie. 
 
9. Objectieve signalering:  
Zoals hierboven is beschreven zal de trainer/leider de ontwikkelingen van de spelers bespreken met 
de coördinator, met als leidraad het beoordelingsformulier. Coördinator en leden van de technische 
commissie zullen gedurende het seizoen een objectief indruk krijgen van de ontwikkelingen van de 
spelers door naar wedstrijden en trainingen te gaan kijken.  
Om de ontwikkelingen van spelers te krijgen die overkomen naar een hogere leeftijdscategorie zullen 
de coördinatoren onderling overleg hebben.  
Met al deze informatie legt de coördinator een voorstel indeling voor aan de technische commissie 
eind april. De technische commissie is eindverantwoordelijk voor de indeling van de teams. Als de 
definitieve teamsamenstelling is goedgekeurd door de technische commissie zijn deze bindend.  
Mei-juni - bekendmaking nieuwe indeling. 
 
Opgemaakt Februari 2015.  
Aangepast oktober 2016 ivm nieuwe naamgeving jeugdteams.  
Aangepast januari 2017 ivm wijzigingen pupillenvoetbal.  
Aangepast januari 2018 ; toevoeging in 1.3, 1.5 en 1.5.1, en splitsing van 1.3/1.4.  
Aangepast april 2018 ivm nieuwe leeftijd categorieën + toevoeging 7.2  
Aangepast juli 2019; onderdeel 1, 5 en 7.2 
 
Technische commissie VV Gilze 
 


