
Procedure en jdlijn samenstellen van teams

JO8-JO12
Procedure

De CHL-coördinator, de hoofdtrainers en de hoofdleiders delen alle teams in van de O.8 t/m O.12. 
Om tot een zo’n goed mogelijke indeling te komen, maken ze gebruik van de volgende manieren:

- Gedurende het seizoen kijken de CHL-coördinator, de hoofdtrainers en hoofdleiders 
regelma g naar trainingen en wedstrijden om een goed beeld te krijgen van iedere speler.

- Gedurende het seizoen is er intensief contact met trainer/coach/leider van ieder team om 
een goed beeld te krijgen van iedere speler.

- Twee keer per seizoen vullen trainer/coach/leider van ieder team per speler de TIPS scorelijst
in. Deze scorelijsten worden gebruikt om te kijken hoe een speler zich gedurende het seizoen
hee  ontwikkeld en of een speler thuishoort in zijn/haar team dan wel toe is aan een hoger 
of lager team.

- In de maand april wordt tweemaal op de woensdagmiddagtraining een onderling toernooitje
per lee ijdscategorie georganiseerd. Dit is om spelers in andere teamsamenstellingen te 
kunnen bekijken. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dit als een leuke afwisseling in de 
wekelijkse woensdagmiddagtrainingen wordt gecommuniceerd, zodat iedereen lekker 
ongedwongen kan voetballen.

Uitgangspunten bij het indelen van de teams

- Omdat ontwikkeling en talentherkenning van spelers heel onvoorspelbaar is in de JO8-JO12, wordt 
vanaf het nieuwe seizoen niet meer gesproken in termen van “selec eteams” en “breedteteams”.

- Streven is om iedere speler in een team te plaatsen met spelers van gelijkwaardig niveau.
- Teams blijven voor een heel seizoen ongewijzigd. Er kan een uitzondering worden gemaakt als een 

speler zich niet op zijn/haar plek voelt binnen het team. Hoofdtrainer en hoofdleider gaan in dat geval,
in goed overleg met kind en ouders, op zoek naar een passende oplossing.

Tijdlijn

Deadline en doel Ac viteiten
Laatste hel  van januari

Procedure en jdlijn

Hoofd jeugdopleiding, CHL-coördinator, hoofdtrainers en hoofdleiders 
organiseren een bijeenkomst voor trainer/coaches/leiders om de procedure en 

jdlijn te bespreken en daarna per email te versturen naar de ouders.
Laatste hel  van maart

Informa e inwinnen

CHL-coördinator, hoofdtrainers en hoofdleiders zoeken contact met alle trainers/
coaches/leiders om informa e over spelers in te winnen.

Eerste hel  van april

Eerste concept

CHL-coördinator, hoofdtrainers en hoofdleiders stellen een eerste concept van 
teamindelingen samen op basis van de informa e van trainers/coaches/leiders, 
de TIPS scorelijsten en de trainingen/wedstrijden die ze hebben gezien.

Laatste hel  van april

Toernooitjes

De hoofdtrainers organiseren twee onderlinge toernooitjes per lee ijdscategorie 
jdens de woensdagmiddagtraining.

Laatste hel  van mei

Tweede concept

CHL-coördinator, hoofdtrainers en hoofdleiders stellen een tweede concept van 
teamindelingen samen.

1 juni     defini ef De hoofdleiders versturen de defini eve teamindelingen naar de ouders.


