Prestatie en plezier in balans

Teamindeling/ Talentontwikkeling 2022-2023
Inleiding LSC1890 (versie voorjaar 2022 )
svcLSC1890 is er trots op, dat zij met haar jeugdopleiding nog steeds tot de betere jeugdopleidingen
behoort, dat blijkt wel uit het feit dat elk jaar spelers naar betaald voetbal organisaties gaan. Het beleid
van svcLSC1890 onderschrijft het belang van een constante investering in een goede jeugdopleiding
voor een ieder. Zij neemt daarbij notitie van externe factoren waaronder, demografische
ontwikkelingen, maatschappelijke invloeden, visie KNVB en spiegelt deze aan haar opgedane
ervaringen.
Het Voetbal technisch Beleids plan (VTBP) is de basis voor handelen echter om te voldoen aan
bovenstaande is dit een dynamisch document. Effecten die aanpassingen met zich meebrengen,
zullen worden gemonitoord en geëvalueerd. Bevindingen zullen met direct en indirect betrokkenen
worden gecommuniceerd.
Indeling Selectie -en Basisteams
Binnen svcLSC1890 kennen we selectie- en basisteams. Voor seizoen 2022-2023 zijn de volgende
teams in de bovenbouw als selectieteam aangemerkt:
•
•
•
•

JO19-1
JO17-1
JO15-1 en JO 15-2
JO13-1 en JO13-2

De doestelling is om de 1e selectieteams minimaal op hoofdklasse niveau uit te laten komen.
Bij de onderbouw streven we ernaar om elk jaar nog meer vanuit plezier en vriendschap de
teamindelingen te formeren, conform beleid KNVB. Echter we zijn daarbij erg afhankelijk van andere
verenigingen. Voor het seizoen 2021-2022 kiezen we ervoor om van het 1e team nog het sterkste
team te maken en deze zoveel als mogelijk te laten uitkomen in de hoofdklasse.
Het eventueel invoeren van een even leeftijdslaag in de bovenbouw en een JO12 in de onderbouw is
maatwerk. We constateren dat de aantallen wat terug lopen en om kwalitatief goede selecties te
hebben en te houden bij de oneven lagen in de bovenbouw hebben we een ieder nodig.
Meidenvoetbal vraagt elk jaar weer om maatwerk, hoeveel teams, wat voor teams groot of klein, wie
komt in welk team uit en heeft een meisje liever behoefte bij de jongens te spelen of juist niet, kan een
beter meisje alvast bij selectie jongens?
Basisteams
Bij plaatsing in ‘basisteams’ zijn uitgangspunten vriendschapsbanden en gelijkwaardige teams. De
basisteams trainen twee maal per week en de samenstelling van het basisteam is voor alle
wedstrijddagen gelijk. Bij de onderbouw wordt er tijdens de wedstrijden continue door gewisseld. Bij
de bovenbouw wordt op basis van een schema gewisseld, waarbij uitgangspunt is dat iedereen
evenveel wisselbeurten heeft. De basisteams binnen een leeftijdscategorie trainen zoveel mogelijk
tegelijkertijd en krijgen allen dezelfde oefenstof. Invulling hiervan is de verantwoordelijkheid van de
trainer van het selectieteam, daar hij / zij ook direct verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de
trainingen voor de basisteams in dezeflde leeftijdscategorie.
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Selectieteams
De selectieteams worden op beste niveau ingedeeld. Ze trainen minimaal twee maal per week. Van
belang is dat bestaande selectiespelers niet verzekerd zijn van een vaste plaats; de veroverde
plek moet keer op keer worden verdiend waarbij rekenschap gehouden dient te worden met sociaal
wisselen.
Bijdrage selectiespelers
Van selectiespelers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten voor de vereniging in de vorm van
bijvoorbeeld jeugdscheidsrechter of jeugdtrainer.
Procedure teamindeling LSC1890
De volgende procedure wordt door LSC 1890 gehanteerd ten aanzien van teamindeling.
a. Twee maal per jaar (november en maart) komen trainers/coaches van de teams, de
opleidingsverantwoordelijke onder leiding van de coördinatoren, bij elkaar. Tijdens deze
vergaderingen wordt de ontwikkeling van zowel selectie- en basisteamspelers besproken.
b. In de ‘winterstop’ wordt de teamindeling voor de tweede seizoenshelft besproken en waar
nodig en mogelijk ‘herplaatsingen’ vastgelegd waarbij dagelijks bestuur jeugdcommissie
(DBJC) accordeert.
c.

In maart levert de secretaris van de jeugdcommissie de lijsten van de nieuwe
leeftijdscategorieën aan bij de opleidingsverantwoordelijken en selectietrainers, die een
concept-selectie maken. Deze wordt aangeleverd aan de coördinatoren.

d. In de april vergaderingen wordt de complete concept-teamindeling gemaakt door de
coördinatoren na input van OV, trainers, coaches. Vervolgens wordt het in mei op details
aangescherpt.
e. Het concept-teamindeling wordt geaccordeerd door het DBJC.
f.

De voorlopige teamindeling wordt voor 1 juni op de website bekend gemaakt als ‘Voorlopige
indeling jeugd svcLSC1890”.

g. Tijdens een georganiseerd inloop uur kan over de indeling gesproken worden
h.

Bij aanvang van de 1e competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen wordt de voorlopige indeling
omgezet tot een definitieve.

Talentontwikkeling
Bij aanvang seizoen en in de winterstop wordt beoordeeld of de meer talentvollere spelers al in een
leeftijdscategorie hoger kunnen/moeten uitkomen of extra gaan meetrainen. Hierover is overleg tussen
opleidingsverantwoordelijken, de trainers/coaches van de selectieteams, de coördinator van de
leeftijdscategorie en het DBJC. Waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het DBJC ligt
Wanneer er tijdens een lopend seizoen een nieuw talent wordt ontdekt dat op een te laag niveau
speelt, zal met de ouders van dat talent worden besloten wat er met hem/haar gedaan kan worden.
Hiertoe bestaan drie opties:
1 Direct overplaatsen naar een, voor zijn verdere ontwikkeling meer geschikt, selectieteam
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2 Speler blijft in huidig team, maar traint 1x per week mee met een, voor zijn verdere ontwikkeling
geschikt, selectieteam. De wedstrijden speelt hij/zij gewoon bij zijn/haar team.
3 Blijft in het huidige team en blijft gevolgd worden.
AB-selectie senioren svcLSC1890
1.Jeugdspelers die door de hoofdtrainer als talentvol worden beschouwd kunnen te allen tijde,
gedurende het seizoen, meetrainen met het de selectie. (Dit in tegenstelling tot het VBTP van
svcLSC1890, dat spreekt over meetrainen na de winterstop)
Sub a: meetrainen behelst 1x in de week trainen met selectie en 1x met eigen team
Sub b: mocht jeugdspeler in de basis staan van de selectie dan is het 2x meetrainen en niet met eigen
jeugdteam.
2 Talentvolle jeugdspeler mag tot max 14, althans wat KNVB als aantal voorschrijft dat je met lager
team daarna nog mag meespelen, meedoen met de selectie. Speler doet op zaterdag voorafgaand
aan de wedstrijd dan niet mee met eigen jeugdteam.
3 Twee talentvolle jeugdspelers mogen als reserve mee met de selectie Zij spelen dan wel met eigen
jeugdteam mee.
4 Na 1e training van de selectie wordt, zoveel als mogelijk, bekend gemaakt of een talentvolle
jeugdspeler in de basis van het 1e staat.
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