SELECTIEPROCES BIJ RKSV SARTO
Dit document bevat een toelichting op het proces van het samenstellen van de selectieteams jeugd voor het seizoen 2018/2019.
Bij Sarto wordt binnen de jeugdafdeling in de diverse leeftijdscategorieën gewerkt met
selectieteams. Voor het nieuwe seizoen (2018/2019) zijn de volgende teams aangemerkt
als selectieteams:
● JO19-1 en JO19-2 (spelen 11v11 op een heel veld)
● JO17-1 en JO17-2 (spelen 11v11 op een heel veld)
● JO15-1 en JO15-2 (spelen 11v11 op een heel veld)
● JO13-1 en JO13-2 (spelen 11v11 op een heel veld)
● JO12-1 (speelt 11v11 op een heel veld)1
● JO11-1 en JO11-2 (spelen 8v8 op een half veld)
● JO10-1 en JO10-2 (spelen 6v6 op een kwart veld)
● JO9-1 en JO9-2 (spelen 6v6 op een kwart veld)
● JO8-1 (spelen 6v6 op een kwart veld)
Het samenstellen van deze teams gebeurt als volgt:
Er wordt langs vier verschillende wegen informatie verzameld over potentiële selectiespelers:
1. Tijdens het seizoen worden de jeugdteams (met een focus op de jongere jeugd tussen JO8 en JO13) bij hun thuiswedstrijden bezocht door scouts van Sarto. Getracht
wordt om elk team minimaal 4 keer per seizoen, door verschillende scouts, te scouten. De spelers die opvallen worden door de scouts geëvalueerd. Deze namen, inclusief beoordelingsformulieren, worden verzameld door de Technisch Coördinatoren.
2. Daarnaast vindt er een inventarisatie plaats bij de huidige niet selectieteams. De
trainers en leiders van deze teams reiken namen aan van spelers waarvan zij vinden
dat ze mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een selectieteam. Deze spelers
worden door de scouts extra bekeken.
3. Aan de trainers, leiders en coaches is ook gevraagd om hun spelers individueel te
beoordelen aan de hand van een door Sarto samengesteld formulier.
4. De nieuwe selectietrainers zijn zich ook aan het oriënteren op de potentiële kandidaten door zelf trainingen en wedstrijden te bekijken.
Al deze informatie wordt verzameld door de Technisch Coördinatoren Bovenbouw en Onderbouw en vertaald naar een eerste conceptlijst van potentiële selectiespelers.
Aan de hand van deze conceptlijst worden de daarop aanwezige spelers in een breder
overleg besproken worden. Bij dit overleg zijn de huidige en nieuwe selectietrainers aanwezig, is scouting vertegenwoordigd, alsmede de leeftijdscoördinator en technisch coördinator. Tijdens dit overleg worden de spelers individueel besproken en wordt de concept
selectiespelerslijst per leeftijdscategorie verder ingekort.
Bijvoorbeeld: voor het nieuwe seizoen zijn voor de JO13-selectie 28 spelers nodig. Aan
de hand van de informatie verkregen via de scouting, trainers, leiders en coaches komen
er maar liefst 67 spelers in aanmerking voor een plek in deze selectie. Tijdens het
overleg wordt deze lijst ingekort tot een acceptabel en overzichtelijk aantal spelers die
deel gaan nemen aan selectieactiviteiten.
Bij de teams van de leeftijdscategorie JO12 en lager worden in principe die aantallen uitgenodigd die nodig zijn voor de selectieteams. Bij de bovenbouw (JO19, JO17, JO16 en
JO13) kunnen er meer spelers worden uitgenodigd dan er plaatsen in de selectie zijn
(maar het aantal extra spelers zal beperkt zijn).
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De JO12-1 is het enige team in deze leeftijdscategorie dat 11v11 op ene heel veld speelt, alle
overige JO12 teams (niet-selectie) spelen volgens de KNVB-richtlijnen 8 tegen 8 op een half veld.
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Als de voorlopige selecties gemaakt zijn, worden de spelers middels een brief uitgenodigd
om deel te nemen aan een aantal selectieactiviteiten. Na deze activiteiten wordt,
wederom in een breed overleg, de definitieve samenstelling van de selectieteams in de
onderbouw vastgesteld. De samenstelling van de selecties van de bovenbouw (JO13,
JO15, JO17 en JO19) wordt ook op die manier vastgesteld, de teamindeling van deze
selecties (welke spelers in het eerste en tweede selectieteam gaan uitkomen) vindt
echter pas na de voorbereiding aan het begin van het nieuwe seizoen plaats.
Tot slot
Bij deze opzet om tot indeling van de selectieteams te komen ligt de nadruk in de
oriëntatiefase (scouten, inventariseren, beoordelen en oriënteren) en dus minder tijdens
de selectieactiviteiten zelf.
We hopen met deze informatie meer inzicht te hebben gegeven in de procedure omtrent
de samenstelling van de selectieteams. Als Sarto proberen wij hierin zorgvuldig te werk
te gaan om iedereen een zo eerlijk mogelijke kans te geven om, als daar interesse voor
is, in een selectieteam uit te kunnen komen.
Wie vragen heeft of meer informatie wenst kan hiervoor contact opnemen met:
Richard de Beer, Technisch Coördinator Bovenbouw, via: tcbovenbouw@gmail.com
Kees Pellis, Technisch Coördinator Onderbouw, via: keespellis@outlook.com
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