
Procedure ‘Teamindeling jeugdteams ASC Nieuwland’ 
In dit document beschrijft de TC jeugd van ASC Nieuwland de procedure betreffende de 
teamindeling van de jeugdteams weer. Deze procedure is objectief, transparant, 
gestructureerd en in tijd bepaald en heeft tot uiteindelijk doel om “de keuzes te kunnen 
uitleggen”. 
 
Bij ASC Nieuwland maken wij onderscheid bij het indelen van:  
• Selectie teams; 
• Niet-selectie teams. 
Wat is een "selectie team"? Dat zijn de teams van beste voetballers per leeftijdscategorie.  
Wat is een "niet-selectie team”? Alle andere teams van ASC Nieuwland. 
 
Waarom selecteren we spelers voor een selectie team: 
ASC Nieuwland selecteert spelers om de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te 
krijgen. Door het spelen op een hoger niveau zal ook de individuele ontwikkeling van spelers 
beter worden. Het uiteindelijke doel is dat spelers zich goed ontwikkelen en dat er een goede 
doorstroming vanuit het jeugdvoetbal naar de seniorenselectie 1 en of 2 gaat plaatsvinden. 
In aanmerking voor een plaats in een van de selectie teams komen voetballers, die als 
zodanig zijn beoordeeld. Deze beoordeling is een optelsom van de technische en tactische 
kwaliteiten, de fysieke toestand, inzet, mentaliteit en algemeen gedrag van een speler. Aan 
de hand van vastgestelde beoordelingsformulieren, meetrainbeoordelingen en eventuele 
scouting informatie worden diverse beoordelingen door de betreffende trainers en de 
scouting groep gedurende het seizoen meerdere malen uitgevoerd.  
De teamindeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid TC Jeugd.  
 
Werkwijze van indelen: 
Selectie en de daaruit volgende teamindeling voor alle jeugdspelers wordt primair ingegeven 
door de vastgestelde selectie criteria – beoordelingsformulieren: 
1. De leeftijd van een speler (KNVB regel) is bepalend voor de leeftijdscategorieën. 
2. Voetbalkwaliteiten van de speler (techniek, inzicht, persoonlijkheid, fysiek en snelheid). 
3. Mentaliteit van de speler. 
4. Speel positie in een team (niet 3 keepers en 6 spitsen in een team. Bij O8-O9 is dit niet 

van toepassing). 
5. Trainingsopkomsten. 
6. Vriendjes, ouders leiders en/of elftallen bij elkaar houden – voor niet selectie teams. 
 
Bijzondere situatie: 
Indien het voor de ontwikkeling van een jeugdspeler/-speelster goed is om een 
leeftijdscategorie over te slaan óf indien het nodig is om een hoger team qua niveau op peil 
te krijgen, kan er door de TC jeugd, uiteraard in overleg met de trainers, ouders en speler 
zelf, worden ‘doorgeschoven’ naar een hogere leeftijdscategorie. 
 
Leeftijdscategorieën: 
ASC Nieuwland heeft in het seizoen 2019-2020 teams in de volgende leeftijdscategorieën: 
• O19 
• O17 • O16 
• O15 • O14 
• O13 • O12 
• O11  • O10 
• O9  • O8 • O7 
 
 



1e Selectieteams worden gevormd in de leeftijdscategorieën:  
O19, O17, O16, O15, O14, O13, O12, O11, O10, O9 en O8.  
Voor de leeftijdscategorieën O18 en O6 worden komend seizoen geen teams ingeschreven. 
 
Indeling in selectieteams: 
De beste spelers komen in aanmerking voor een selectieplaats: 
• bij de O19 t/m O13:  

o de beste 1- 15 (incl. 1 keeper) in het eerste team 
 

• bij de O12 en O11:  
o de beste 1- 10 (incl. 1 keeper) in het eerste team 
 

• bij de O10 en jonger:  
o de beste 1-8 spelers in het eerste team 

 
Let op: De tweede teams per leeftijdscategorie zijn géén selectieteams. In seizoen 
2019/2020 zijn JO17-2 en JO15-2 dus géén selectieteam meer. Wel zullen de tweede teams 
zo veel als mogelijk op niveau ingedeeld worden.  
 
Indeling in niet-selectieteams: 
De overige (niet-selectie) teams worden zoveel mogelijk naar leeftijd en jaargang ingedeeld 
zodat homogene teams ontstaan, die zo veel mogelijk bij elkaar blijven gedurende de 
resterende tijd bij de jeugdafdeling. Overigens is dat vrijwel nooit helemaal mogelijk, omdat 
bij de overgang van pupillen naar junioren de aantallen spelers per team wisselen. 
 
Er wordt niet ‘doorgeselecteerd’ naar beneden. De belangrijkste motivatie hiervoor is dat er 
anders in de laagste twee tot drie teams per categorie uit spelers bestaat die matige 
voetbalvaardigheden hebben en/of  ‘extra aandacht’ nodig hebben. 
Het is hier de taak/uitdaging van de trainer om de zwakste schakel (die elk team heeft) te 
betrekken en ontwikkelen binnen het team. 
 
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen op de indeling van niet-selectieteams: 
• Indien kinderen zelf (via hun ouders) aangeven graag in een ander (lager) team willen 

dan is dat bespreekbaar; 
• Als verschillende kinderen (ouders) uit teams zelf aangeven te willen ruilen; 
De teamindeling van de niet-selectieteams en verzoeken van eventuele wisselingen worden 
door de coördinator van de betreffende categorie gedaan. 
 
Als een speler uit een niet-selectieteam in aanmerking zou kunnen komen voor selectie, dan 
kan de trainer (via een beoordelingsformulier) of coördinator dit bij de TC jeugd aangeven. 
 
Communicatie: 
Het doel is om alle (ouders van) spelers die in het lopende seizoen in een selectieteam 
speelden en het nieuwe seizoen niet meer, voorafgaand aan de bekendmaking van de 
teamindeling op de hoogte worden gebracht van de keuze. 
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