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Indelen en selecteren jeugd HVCH 

 

 

Aanleiding 
 
Om meerdere redenen is het wenselijk om het beleid en de uitgangspunten rondom het indelen en 
selecteren van jeugdvoetballers bij HVCH eenduidig op te schrijven. De redenen hiervoor zijn met 
name: 

 Invulling geven aan het Prestatief Voetbaltechnisch Beleid 2013-2018 

 Aanscherpen van de visie omtrent opleiden en doorstromen 

 Samenhang bewaken tussen selectie- en niet-selectievoetballers bij HVCH 

 Aansluiten bij recente voetbaltechnische ontwikkelingen vanuit de KNVB: opzet van 9:9-
competitie in de E-categorie, ontstaan van Onder 12 en Onder 14-teams binnen de 
categorieën C en D 

 

Doelstellingen en ambities 
 
Binnen de selectietak van de HVCH-jeugd is vanuit het Prestatief Voetbaltechnisch Beleid de 
volgende doelstelling neergelegd (te realiseren binnen de planperiode): 

 Standaardteams A tot en met D komen uit op DIVISIE-niveau, de A-jeugd zelfs bij 
voorkeur op langere termijn in de 2e divisie. Dit vraagt voor de A dat minimaal één 
promotie wordt nagestreefd, dat minimaal één promotie van de B en de C in de 
komende jaren wordt nagestreefd en dat de D ten doel heeft zo stabiel mogelijk op 
het huidige niveau te blijven 

 De ‘schaduwteams’ spelen bij voorkeur maximaal twee klassen lager dan het 
standaardteam; dit wil zeggen dat de ‘schaduwteams’ als doelstelling hebben om uit 
te komen in minimaal de eerste klassen. Momenteel is dat alleen bij de D-jeugd het 
geval, en worden dus promoties gevraagd van de A2, de B2 en de C2 tijdens de 
planperiode 

 Naast de opbouw in standaardteams en schaduwteams functioneert in de C en de D 
vanaf komende jaargang een ‘Onder’-team: een ‘belofteteam’. Deze teams spelen in 
de experimentele fase nog zonder promotie/degradatie in een min of meer 
geïsoleerde/gesloten competitie 
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Definities: 

 Het standaardteam is het hoogst uitkomende team in de door de KNVB gevormde 
competities: dit is dus het 1e team in een bepaalde leeftijdcategorie (A, B, C, D, E en F) 

 Het belofteteam is een team dat geen ‘nummer’ meekrijgt bij de indeling. Het neemt deel in 
een apart door de KNVB georganiseerde competitie waar ALLEEN 1e jaars-spelers uit de 
betreffende leeftijdcategorie in zijn toegelaten. Dit team speelt onder de naam Onder 14, 
dan wel Onder 12 (in seizoen 2014/2015 komt dit voor bij C en bij D) 

 Het schaduwteam is het op één na (namelijk: het standaardteam) hoogst uitkomende team 
in de door KNVB gevormde competities: het is dus het 2e team in elke leeftijdcategorie (A2, 
B2, C2, D2)  

 
Volgorde van indelen (in principe); (1) standaardteam, (2) belofteteam, (3) schaduwteam 
 
 

Doorstroming en opleiding over seizoenen en over jaren heen 

 

Het beleid is er op gericht voor meerdere jaren consistente lijnen uit te zetten. Daartoe is het nodig 

dat de stappen die nu beleidsmatig worden ingezet uitvoerbaar zijn in de volgende jaren . En niet 

alleen maar in het nu voorliggende jaar.  

Het opleidingsbeleid is er in toenemende mate en volgend op het beleidsplan op gericht dat spelers 

uit het standaardteam in het ene jaar doorstromen naar het ‘volgende’ schaduwteam (A en B) van de 

naast hogere leeftijdgroep; respectievelijk naar het ‘volgende’ belofteteam (C en D) van de naast 

hogere leeftijdgroep. Spelers die in een schaduwteam, respectievelijk belofteteam hebben gespeeld 

worden geacht zodanig ontwikkeling te hebben doorgemaakt dat zij veelal kunnen instromen in een 

standaardteam. 

 

Met deze aanscherping creëert HVCH meer oog voor het geboortejaar-effect: de voetballerij 

onderkent in toenemende mate dat een periode met onderlinge geboortemaand-verschillen tot 24 

maanden om spelers tegen elkaar te laten uitkomen (door dispensatie kan dat zelfs oplopen tot 36 

maanden) te groot is: het stimuleert de voetbalontwikkeling in elk geval niet optimaal. HVCH werkt 

met het nieuwe beleid in toenemende mate toe naar een opleiding waarbij jaarlagen worden 

onderscheiden, in plaats van ‘dubbele’ jaarlagen. 

 

Vanzelfsprekend stelt dit hogere eisen aan de inhoud van die opleiding. Met name aan de mentale 

factor van de spelers en aan de begeleiding van die teams die fungeren als schaduw- en 

belofteteams. Feitelijk worden aan deze teams dezelfde eisen gesteld als aan de standaardteams.  

 

Het doorstromingsbeleid maakt het daarnaast zeer wenselijk  dat de betrokken schaduw- en 

belofteteams zo dicht mogelijk aansluiting hebben bij het ambitieniveau van de standaardteams, 

waar het gaat om het uitkomen in competitieverband. 
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Opbouw van het beleidsstuk 
 
Het beleid rondom indelen en selecteren wordt bij dezen bij voorkeur meerjaars vastgelegd, in 
gedachten wordt aangesloten bij het PVB. Dit houdt in dat keuzes langer dan één tot twee jaar 
‘houdbaar’ moeten zijn, met inweging van (1) demografische ontwikkeling (ledenaantallen vanaf de 
Mini/F), (2) clubontwikkelingen in het algemeen en meer (3) lichting-specifieke ontwikkelingen per 
geboortejaar (golfbewegingen in kwaliteit).  

 
Aantallen ingedeelde spelers in 2014-2015 

In de jeugdafdeling van HVCH worden naar de stand van november 2013 de volgende aantallen 
spelers per categorie ingedeeld/verwacht in het seizoen 2014/2015 (inclusief meisjes die uitkomen in 
gemengde teams): 

A-junioren (geboortejaren 1996/97): 75 tot 80 spelers 

B-junioren (geboortejaren 1999/99): 75 tot 80 spelers  

C-junioren (geboortejaren 2000/01): 100 tot 105 spelers 

D-pupillen (geboortejaren 2002/03): 100 tot 105 spelers 

E-pupillen (geboortejaren 2004/05): 90 tot 95 spelers 

F-pupillen (geboortejaren 2006/07): 65 tot 70spelers 

Mini-pupillen (geboortejaren 2008/09): ??? 

Totaal in te delen spelers voor 2014/2015: circa 550 spelers 
 

Indelingsprincipes 

1. De indeling gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van het jeugdbestuur. 
 
Als operationeel verlengde van bestuurslid technische zaken Jos van Helvoirt is de technische 
commissie het aanspreekpunt voor indelingsvraagstukken voor selectieteams bij alle 
leeftijdcategorieën: voor A&B in de persoon van Gijs van der Linden, voor C&D in de persoon 
van Peter Wilschut en voor de E&F in de persoon van Jan van Zoggel. Specifiek voor keepers 
in de persoon van Ruud Schuttel, en specifiek voor meisjes in de persoon van Annemarie van 
Kessel. 
Voor alle overige teams zijn de leeftijdcoördinatoren de aanspreekpunten. Voor de A tot en 
met C zijn dat Jan Schuurmans en Jan Coolen, voor de D zijn dat Bert Wildenberg en Eddie 
van der Stappen, voor de E zijn dat Paul van Bakel en Edwin Koelman, voor de F is dat Kristel 
Smits en voor de Mini’s is dat Margret Vogels. 
 

2. Alle trainers, c.q. technisch verantwoordelijken van elk huidig elftal zullen op 1 februari jl. de 
vraag van de technische commissie/coördinator ontvangen om per speler het beeld vanuit 
de elftalbegeleiding af te geven over het toekomstperspectief voor komend seizoen voor 
deze speler.  Concreet: een advies vanuit de huidige teambegeleiding voor welk team elke 
speler in aanmerking gebracht kan worden. 
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3. De principes die gelden bij de leeftijdcategorieën A tot en met D: 
* Selecties omvatten in principe 2 teams bij de A en bij de B, 3 teams bij de C en bij de D, 4 
teams bij de E en 3 teams bij de F: doel is piramide-vorming, teneinde aan de bovenkant van 
de piramide voldoende kwalitatief potentieel te kunnen afleveren voor de 1e selectie 
senioren 
* De aantallen die in aanmerking worden gebracht voor selectie zijn: 32 voor de A, 30 voor 
de B, 42 voor de C en 42 voor de D 
* Spelers die deel uitmaken van de HVCH-selectie in een jeugdcategorie worden geacht uit te 
willen komen in ALLE selectieteams waarvoor zij in aanmerking kunnen komen: naar inzicht 
van de club wordt hier zo evenwichtig als mogelijk invulling aan gegeven 
* Streefgetallen per selectieteam: 
A-teams: 16 spelers    D-teams : 14 spelers 
B-teams: 15 spelers    E- en F-teams : 9 spelers (bij 9:9  11) 
C-teams: 14 spelers    Mini-teams : 7 spelers 
* Bij bekendmaking van de selecties per team wordt uitgegaan van ‘vaste’ selecties voor het 
gehele seizoen: er wordt dus niet een wekelijks wisselende keuze gemaakt om de 
standaardteams in te vullen en daaruit volgend de schaduw-/belofteteams. Er zijn wel 
meetmomenten in herfstvakantie en kerstvakantie om ontwikkelingen van spelers waar 
nodig tegen het licht te houden in het kader van hun selectie; er zullen goede overwegingen 
moeten zijn om tot wisselingen over te gaan, mede vanwege meerzijdse belangen 
* Hoofdbeginsel is dat de beste tweede jaars-voetballers per categorie (bijvoorbeeld: 1996 
voor de A in het seizoen 14/15) worden opgenomen in het standaardteam van die categorie 
* Het aantal tweede jaars-voetballers dat in het standaardteam wordt opgenomen bedraagt 
in beginsel minimaal 12 voor de C en de D, minimaal 12 voor de B en minimaal 12 voor de A. 
Voor C en D betekent dit dat in beginsel 2 eerstejaars worden opgenomen, bij de B is dat 
getal 3 en bij de A is het getal 4.  Deze aantallen/criteria gelden met ingang van het seizoen 
2014/2015, en zullen in het eerste jaar bij de indeling met een bandbreedte van 2 spelers 
worden toegepast (11 tot 13 bij alle leeftijdcategorieën). Daarnaast wordt elk seizoen 
opnieuw gekeken naar het beschikbare individuele potentieel van spelers uit de gezamenlijke 
geboortejaren per leeftijdcategorie 
* Er wordt vanzelfsprekend géén dispensatie toegepast/in beschouwing genomen voor 
spelers voor de standaardteams, omdat daarmee promotie van deze teams op voorhand 
wordt uitgesloten 
* Het ‘vervroegd’ doorschuiven van spelers wordt terughoudend behandeld. In het algemeen 
wordt de vraag hiertoe getoetst aan de individuele ontwikkeling van een speler (is deze 
uitgeleerd in zijn huidige leeftijd?). Er worden twee objectieve meetcriteria aangelegd om de 
beoordeling te ondersteunen: (1) deelname aan KNVB-regio-trainingen en (2) deelname aan 
een traject van proeftraining bij een BVO 
* Aansluitend op het standaardteam wordt een schaduwteam (A en B), respectievelijk een 
belofteteam (C en D) ingesteld. Dit is het 2e team bij A en B, met overwegend 1e  jaars-spelers 
(13 voor A, 12 voor B, zelfs volledig voor C en voor D met 14 spelers). In de categorie C en D 
is dit het belofteteam (het ‘Onder X’- team, 1e jaars-spelers). Bij C en D zijn de C2 en D2 
schaduwteams waar vooral 2e jaars-spelers in worden opgenomen (de kwalitatief sterkste 
spelers in die categorie na standaard/belofte, met nummers 29 tot en met 42) 
* In het geval dat zij-instromers een plaats veroveren in een selectie, dan zal dat ten koste 
kunnen gaan van een eerder geselecteerde speler. Vanzelfsprekend wordt hier per situatie 
en individueel gekeken naar de wijze van oplossen en communiceren op initiatief van de 
Technische Commissie. Bij selecteren hoort dat spelers kunnen doorgroeien en kunnen 
afvallen. De Technische Commissie is zich goed bewust van dit competitie-aspect 
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* Aansluitend op dit punt zij vermeld dat voorafgaand aan elke indeling opnieuw een 
inventarisatie wordt gemaakt van kandidaat-zij-instromers. Hiermee wordt bereikt dat iedere 
speler altijd alsnog in een selectie kan instromen, indien mentaal en kwalitatief aan de maat 
* Het doel van de vorming van de schaduwteams is om voldoende potentieel in de piramide 
te kunnen opleiden en vasthouden. Met als onderliggend doel dat de standaardteams aan de 
ambitie kunnen voldoen, en hier voldoende basis en draagvlak voor vinden in de onderbouw 
van de jeugd. Deze doelstelling is met name van toepassing op de A2, B2, C2 en D2 
* Voorzover de aantallen het hierna toelaten worden breedteteams  ingevuld, waarbij onder 
verantwoordelijkheid van de coördinatoren en in een mix kwalitatief, naar geboortejaren en 
naar (voetbal-)vrienden wordt gekeken om het recreatie-aspect hier tot uitdrukking te 
brengen. In recreatieteams is spelplezier dé doelstelling 
* Met het oog op de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal streeft HVCH ernaar 
talentvolle meiden zo lang als mogelijk en in samenspraak met betrokkene, op te nemen in 
gemengde teams (de B1 zal het hoogste team zijn waarin wij dat reëel achten) 
 

4. De principes die gelden bij de leeftijdcategorieën E tot en met Mini: 
Criterium voor indelen is hier nog meer dan bij A tot en met D het geboortejaar; dit betekent 
dat in de E1 en E2  de 2004-spelers worden ingedeeld; E3 en E4 wordt vervolgens 
geselecteerd uit 2005-spelers. Vervolgens komen in de lagere E-teams de 2004-spelers én 
2005-spelers. Voor F geldt dit ten aanzien van de geboortejaren 2006/2007 en voor de Mini’s 
vanaf 2008. 
 

Jaarlijkse planning 

 

STAP 1 = 1 december – 1 februari 

 

Inventariseren mogelijke zij-instromers per leeftijdgroep: initiatief bij TC-lid, ondersteuning vanuit 

coördinatoren. 

 

Resultaat: een lijstje spelers (maximaal 5 per geboortejaar; van E naar D: maximaal 10) van mogelijke 

zij-instromers beschikbaar op 1 februari 

 

 STAP 2 = 1 februari – 1 maart 

 

Vraagstelling aan alle huidige trainers om hun inzicht te geven in hun spelers en het team waarin zij 

verwachten dat hun spelers volgend jaar terecht kunnen komen 

Resultaat 1: een lijstje vanuit elk team aan respectievelijk TC-lid (selectie) en coördinator (niet-

selectie) waarin per speler één team wordt genoemd waarin de huidige trainer deze speler komend 

seizoen het meest waarschijnlijk ziet uitkomen 

Resultaat 2: een meetrainschema van de zij-instromers, in principe bij het schaduwteam van dat 

team met hetzelfde geboortejaar als de zij-instromer heeft 
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STAP 3 = 1 maart tot 1 april: 

Samenvoegen van (1) alle opgaven van huidige trainers, (2) inzichten omtrent zij-instromers en (3) 

inzichten technische commissie 

Resultaat: voorlopige selectiegroepen 2014/15 (A = 32, B=30, C=42 en D=42, E=38, F=27); 

waarschijnlijk zijn de groepen vanwege enkele ‘twijfelgevallen’ nog wat groter op naamsniveau; deze 

namen worden dan doorbeoordeeld in de periode 13 mei – 1 juni 

STAP 4 = 1 april tot 10 mei (laatste speeldag district Zuid 2): 

 

Opbouw tot bekendmaking VOORLOPIGE selectiegroepen, waar nodig individueel; berichtgeving 

uiterlijk 12 mei op de website 

Resultaat: mogelijke ‘pijnlijke’ gevallen individueel afgewikkeld, volledig inzicht op lijst via de website 

 

LET OP   LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP   
 
Alle indelingen die in mei worden vrijgegeven zijn voorlopig. Het begrip ‘voorlopig’ houdt in dat er 
nog wijzigingen aangebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld door instroom en uitstroom van leden 
(overschrijven van en naar andere clubs is als voorbeeld mogelijk tot en met 15 juni). Een tweede 
reden kan zijn dat er in het selectieproces nog wordt bijgesteld. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde 
speler op grond van voorlopige indeling toch nog niet voldoende op zijn plaats wordt geacht. Ook 
kunnen zich andere redenen voordoen dan hier nu genoemd en voorzienbaar. 

 

STAP 5 = 12 mei tot en met 31 mei: 

Verloop 1e voorbereiding seizoen 2014/15, zoveel als mogelijk onder leiding van de 

jeugdselectietrainers 2014/15 

STAP 6 = (uiterlijk) 1 juni:  

Bekendmaking definitieve selectiegroepen per team voor het seizoen 2013/14 individueel door elke 

trainer-coach selectieteam 

STAP 7 = 1 juni tot 8 juni:  

Opbouw tot publicatie definitieve selecties A tot en met F op de website 

 
Kalender 1e voorbereiding 

Na afloop van de competitie – en onder voorbehoud van nacompetities – zullen na 10 mei in de 
leeftijdgroepen A tot en met D de nieuwe spelersgroepen al aan de slag gaan. Mede vanwege de 
vakantieplanning is de gedachte dat de meeste teams de periode tot 10 mei zullen benutten om het 
lopende seizoen af te ronden, vanaf maandag 12 mei zijn spelers in de leeftijdgroepen A tot en met D 
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in principe NIET meer beschikbaar voor hun oude teams. 
 

 

PW/27122013 
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