Jeugd Opleiding Goes

Selectiebeleid Jeugdopleiding GOES Seizoen 2020-2021

Bij het selecteren gaan we uit van de volgende uitgangspunten:
a. Het gehanteerde jeugdbeleid
b. Rekening houden met de leeftijd volgens KNVB normen
c. De voetbalkwaliteiten van elke speler afzonderlijk
d. Letten op de onderlinge vriendschapsbanden
e. De voorkeurspositie en teamsamenstelling
a. Het gehanteerde jeugdselectiebeleid.
Bij Jeugdopleiding GOES hanteren we de volgende uitgangspunten
bij het jeugdbeleid:
Algemeen: Getalenteerde en minder getalenteerde spelers kunnen
op eigen niveau en met plezier beter leren voetballen.
Selectievoetbal en niet-selectievoetbal zijn gelijkwaardig.
Gelijkwaardige spelers voetballen zoveel mogelijk bij elkaar. Het
individuele belang gaat boven het teambelang.
Jongens en meisjes: Jongens en meisjes kunnen vanaf 5/6 jaar
voetballen en vanaf 5 jaar meetrainen.
Doorschuiven spelers: Inzet van getalenteerde jeugdspelers in een
hogere leeftijdsgroep Het is mogelijk dat getalenteerde spelers
wedstrijden kunnen spelen in en mee kunnen trainen bij een team
van een hogere leeftijdsgroep.
We houden hierbij rekening met: De ontwikkeling van de individuele
speler, vaststellen om welke wedstrijd(en) en trainingen het gaat
Rekening houden met de belangen van het team van de betrokken
speler. Afstemming tussen betrokkenen (trainer, leider, hoofd
jeugdopleding, speler en ouders)
Verantwoordelijkheden: De hoofd jeugdopleiding is verantwoordelijk
voor de indeling in samenspraak met de trainers. In complexere
situaties zal de hoofd jeugdopleiding de besluitvorming nemen. De
ontwikkeling van de speler is hierin het speerpunt en niet het
product (korte termijn kwaliteit)
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b. Rekening houden met de leeftijd
De KNVB heeft bij het jeugdvoetbal een indeling gemaakt in
leeftijdscategorieën:

Leeftijdsgrenzen seizoen 2020-2021
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2014 / 2015

c. De voetbalkwaliteiten van elke speler afzonderlijk
De voetbalcapaciteiten van de individuele voetballer gaan een
belangrijke rol spelen vanaf het moment dat de spelers het
spel steeds meer gaan ervaren als wedstrijd.
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Bij de indeling van de teams worden de volgende
voetbalcapaciteiten beoordeeld:
- Balbehandeling in het algemeen (technieken)
- Spelinzicht bij balbezit en bij balverlies
- Links- en / of rechtsbenigheid
- De mentaliteit (= doorzettingsvermogen, trainingsbereidheid en
opkomst bij de training, omgaan met tegenslagen) van de speler
- De fysieke gesteldheid
- Inzetbaarheid op verschillende posities
- De voorkeurspositie van een speler
d. Letten op de vriendschapsbanden.
Jeugdvoetballers worden vaak lid van een vereniging omdat hun
vriendjes er op zitten. Als je hier te weinig rekening mee houdt,
vergroot je de kans dat spelers vroegtijdig afhaken.
Tot en met O11 en bij de niet-selectieteams in alle leeftijdsklassen
zullen vriendschapsbanden een rol spelen bij de indeling van de
teams.
Bij de selectieteams zal gekeken worden naar de voetbalkwaliteiten
van de speler afzonderlijk.
e. De voorkeurspositie en elftalsamenstelling.
Als laatste wordt bij het samenstellen van de teams moet er goed
gekeken naar de positie waarin elke speler het best tot zijn recht
komt. Daarnaast mag het natuurlijk niet voorkomen dat in het ene
team alleen maar aanvallend ingestelde spelers zijn opgenomen en
in het andere team alleen maar verdedigend ingestelde spelers. Dat
betekent dat:
Voetbalkwaliteiten in voorkomende gevallen ondergeschikt zijn bij
het samenstellen van een team.
Spelers spelen op een positie die voor hun ontwikkeling het beste
is. Het is niet vanzelfsprekend dat spelers in het tweede jaar in
hetzelfde of een hoger team spelen. Rond de winterstop wordt door
de trainers bekeken of een speler functioneert in zijn eigen team. Er
wordt dan o.a. gekeken naar inzet, aanwezigheid, progressie,
sociaal affectief gedrag (gedrag naar leiding en/of bijvoorbeeld de
scheidsrechter). Er bestaat altijd een mogelijkheid dat een speler
dan overgeplaatst wordt naar een ander team.
Jeugd Opleiding Goes
Adres: Geldeloozepad 5, 4463 AJ, Goes
E-mail: jeugdcoordinator@vvgoes.nl

