
Selectiebeleid FC Eindhoven AV 
 

Het indelen van de teams is elk jaar voor spelers (en ouders) een spannende periode. Het leidt 

helaas ook regelmatig tot discussies. De teamindeling c.q. het selecteren van spelers vereist dan ook 

de nodige zorgvuldigheid van degenen die erbij betrokken zijn en van degenen die ervoor 

verantwoordelijk zijn. Zorgvuldigheid bij het selecteren én bij het communiceren!  

 

De Technische commissie heeft dan ook besloten om de uitgangspunten en werkwijze in het kader 

van het selectieproces te communiceren.  

 

Organisatie:  

De technische commissie, gevormd door het Hoofd Voetbalzaken en de 3 TC-coördinatoren (6x6, 8x8 

en 11x11), is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het selectiebeleid. Bij het indelen van de 

teams wordt overleg gevoerd met de trainers en eventueel de leiders. De uiteindelijke keuze ligt bij de 

TC en alle vragen en/of opmerkingen vooraf of achteraf dienen aan de TC gericht te worden.  

 

Het selectieproces is hieronder beschreven.  

 

Gedurende het gehele jaar bekijkt de TC trainingen en wedstrijden om de kinderen in de betreffende 

leeftijdscategorieën te leren kennen. Hiernaast vindt er geregeld overleg plaats met trainers van de 

teams. In de winterstop vindt er een eerste evaluatie plaats.  

 

In de winterevaluatie wordt al voorbesproken wat de gedachten zijn van de trainers en de TC ten 

aanzien van de indeling van volgend seizoen.  

 

Al in de maanden maart/april/mei vindt overleg plaats over de teamindelingen voor het volgende 

seizoen. Wij streven er vervolgens naar om begin juni de teamindelingen voor het volgende jaar 

bekend te maken. In de praktijk zal dit altijd onder voorbehoud zijn, want door inschrijvingen en 

uitschrijvingen kunnen wijzigingen noodzakelijk zijn. Voor de start van het nieuwe seizoen dienen de 

teamindelingen definitief te zijn.  

 

In uitzonderingsgevallen kan er sprake zijn van voorlopige plaatsing in een team waarna na fase 1 of 

2 (herfst- of kerstvakantie) mogelijk nog een aanpassing plaatsvindt. Dit wordt op individuele basis 

besproken.  

 

Ontwikkelingsgericht voetbal 

 

Binnen FC Eindhoven AV is gekozen voor ontwikkelingsgericht voetbal. Dat is iets anders dan 

prestatiegericht of resultaatgericht voetbal. Het gaat niet om het altijd maar willen winnen. Winnen is 

belangrijk maar het streven naar zoveel mogelijk ontwikkeling van de individuele speler is 

belangrijker. Het uitganspunt is daarom om spelers tegen en met spelers van het eigen niveau onder 

een zekere weerstand te laten spelen. Om in alle geledingen de ontwikkeling van de individuele 

speler na te streven, werkt FC Eindhoven AV met selectieteams. 

 

Afspraken selectieteams 

 

• Geen selectie voor onbepaalde duur: als een speler is gekozen in een selectieteam houdt dat 

niet in dat hij het daaropvolgend seizoen selectiespeler zal blijven. Het geselecteerd worden 

hangt af van de ontwikkeling van de speler en zijn houding en gedrag. Als een speler niet 

langer in aanmerking komt voor een selectieteam dan wordt hem dat persoonlijk 

medegedeeld door een lid van de TC.  

 

• Selectie voetbal onderscheidt zich van niet selectie voetbal door de samenstelling van de 

teams. Bij selectie voetbal stellen we teams (selectieteams) samen op basis van kwaliteit. De 

selectieteams bestaan uit spelers die op basis van voetbalkwaliteit (Mentaliteit, inzet, 

houding, technische vaardigheden, (voorkeurs)positie in het veld) geselecteerd worden. De 

samenstelling van de selectieteams is erop gericht de beste spelers binnen een 

leeftijdscategorie bij elkaar te brengen, waardoor een optimale leeromgeving ontstaat (de 



beste spelers trainen en spelen met elkaar en spelen wedstrijden tegen selectieteams van 

andere verenigingen) waarbij de kans op optimaal presteren zo hoog mogelijk is. In die zin 

zijn selectie voetbal en selectieteams gericht op optimaal presteren. Dit komt ook tot uiting in 

het feit dat selectieteams (minimaal) twee keer per week trainen en een selectieteamtrainer 

bij voorkeur een gediplomeerde trainer is.  

 

• Tegenover deze ‘rechten’ van selectiespelers staan ook plichten. Aanwezigheid bij trainingen 

en wedstrijden kent een meer verplicht karakter. Als een selectiespeler om vage redenen niet 

verschijnt op de training kan dat leiden tot een sanctie zoals het niet opgesteld worden tijdens 

wedstrijden.  

 

• Datzelfde geldt voor het om andere eerdergenoemde redenen niet verschijnen bij wedstrijden 

of niet kunnen of willen deelnemen aan wedstrijden. Het is aan de trainer/coach om over 

zulke disciplinaire maatregelen te beslissen. Tijdens trainingen en wedstrijden wordt van 

selectiespelers maximale inzet geëist.  

 

• Deze visie op selectie voetbal wil uitdrukkelijk niet zeggen dat hierbij het plezier in het voetbal 

minder telt dan het doormaken van een zo optimaal mogelijk ontwikkeling als voetballer of de 

doelstelling om als team zo goed mogelijk te presteren. Ook bij het selectie voetbal moet een 

goede balans bestaan tussen beide aspecten van de algemene doelstelling van het beleid. 

Dat wil ook zeggen dat tijdens trainingen en wedstrijden selectiespelers positief benaderd 

moeten worden en dat ze positief gecoacht moeten worden. 

 

 

Selectieteams 

 

Van selectiespelers wordt verwacht dat ze zo hoog mogelijk willen spelen en dus in het eerste team 

gaan als dat gevraagd wordt of een leeftijdscategorie hoger gaan spelen als de Technische 

Commissie dat voor de individuele ontwikkeling beter vindt. 

 

Spelers die ‘het in zich’ lijken te hebben worden (als ouders en kind het willen), ingedeeld in een 

selectieteam. De selectieteams zijn –als uitganspunt - het 1e en 2e team per leeftijdscategorie bij de 

6x6 en de 8x8 en het eerste team bij de 11x11. De overige teams worden als recreatief aangemerkt.  

 

Spelen op niveau  

FC Eindhoven AV denkt dat het voor het plezier van de kinderen het beste is dat kinderen zoveel 

mogelijk op hun eigen niveau voetballen. Zowel in de recreatieve teams als in de selectie teams. 

Jaarlijks (en soms tussentijds) kan er dus geschoven worden tussen teams als de 

kwaliteitsverschillen binnen een team te groot zijn.  

 

De uitganspunten van de tussentijdse wisselingen zijn:  

 

• Tijdens het seizoen wordt zo min mogelijk gewisseld met spelers tussen teams 

• De indeling van teams heeft zorgvuldig plaatsgevonden en kinderen moeten de tijd krijgen om 

vertrouwd te raken in een team 

• Een team moet de kans krijgen een team te worden 

• Wisselingen kunnen altijd bij verzoek speler/ouder zelf om lager te voetballen.  

 

• Plaatsing in hoger team in winterstop of tussentijds: 

 

Uitsluitend indien:  

 

1. Er ruimte is door vertrek of blessures 

2. Hoger team neemt er spelers bij (uitzondering) 

3. Spelers wisselen als:   

a. speler lager team ver boven rest uit steekt en  

b. er in selectieteams spelers zitten die qua niveau niet voldoende meekunnen (lees: het 

moet voor de TC evident zijn wie er naar een lager team geplaatst wordt)  



c. externe instroom met het oog op volgend seizoen 

  

of bij exceptionele omstandigheden : 

 

• gebrek aan inzet speler 

• gedrag speler 

• gebrek aan aanwezigheid 

• gedrag ouders 

• etc 

 

Communicatie: 

 

Wisselingen binnen teams kunnen bij spelers (en ouders) tot emotie leiden.  

Bij alle leeftijden stelt de trainer samen met de betreffende Tc-coördinator en eventueel Hoofd 

Voetbalzaken altijd als eerste de ouders op te hoogte, uiteraard met een toelichting op het waarom 

van de wijziging. In overleg wordt besloten of de trainer of de ouders de boodschap aan het kind 

overbrengen.  

 

In algemene zin geldt dat dergelijke boodschappen op een rustig moment en op een rustige plek 

worden overgebracht; niet vlak voor of na een wedstrijd of training. 

 

Instroom spelers van andere verengingen:  

  

FC Eindhoven AV heeft het beleid om niet actief spelers van andere amateurverenigingen te 

benaderen.  

 

Toch komt het regelmatig voor dat (de ouders van) spelers die elders voetballen en al lid zijn van een 

andere vereniging zich bij FC Eindhoven AV willen inschrijven. Daarvoor geldt uiteraard het 

overschrijvingsproces en FC Eindhoven AV verwelkomt uiteraard graag nieuwe leden. Bij ruimte in 

een team kan tussentijds ingestroomd worden (B-categorie). Bij gebrek aan ruimte wordt er gewerkt 

met een wachtlijst en worden de inschrijvingen meegenomen voor het seizoen erna.  

 

Het komt ook voor dat (ouders van) spelers voordat zij overstappen willen bezien of zij in aanmerking 

komen voor het selectie team van het jaar erna. Voor deze spelers geldt hetzelfde proces als de 

interne spelers en in de periode april/mei kan er eenmalig of enkele malen worden meegetraind en 

eventueel met selectiewedstrijden meegedaan worden. Bij tijdige inschrijving worden zij meegenomen 

met de indeling voor het seizoen erna.  

 

Meetrainen kan uitsluitend na goedkeuring van de TC en betrokken trainers. Aanvraag kan worden 

gedaan via de volgende adressen en onder vermelding van naam, geboorte datum, huidige 

vereniging en team. 

▪ tc@fc-eindhovenav.nl 

▪ 6x6coordinator@fc_eindhovenav.nl 

▪ 8x8coordinator@fc_eindhovenav.nl 

▪ 11x11coordinator@fc_eindhovenav.nl 

 

 

Spelers die van andere verenigingen meetrainen dienen dit bij hun eigen vereniging kenbaar te 

maken.  

 

Samenstellingsprocedure selectieteams:  

 

Uitgangspunten:  



 

• In mei/juni worden teams samengesteld door de TC na input van trainers in april 

• Het eerste en het tweede team (jo8-j012) geldt als selectie team 

• Selectieteams worden ingedeeld aan de hand van speelsterkte.  

• Recreatieve teams op basis van persoonlijke voorkeuren/individuele - team wensen. 

 

Tijdslijn:  

 

December: Uitsturen formulieren tussentijdse evaluatie 

Januari: Voeren evaluatiegesprekken 

Maart:   Uitsturen formulieren en plannen vergadering TC/trainers 

Begin april:  TC-vergadering met coördinator, hoofd voetbalzaken en trainers aan de hand van 

ingevulde formulieren. 

April/ mei: 

 

• In de maand april en begin mei (6 weken) staan de trainingen van de selectieteams in 

principe open voor spelers van andere teams of externe spelers.  

• In deze periode van 6 weken kunnen spelers die in het volgende seizoen in 

aanmerking willen komen voor een plek in een selectieteam of een hoger 

selectieteam meetrainen. Altijd in overleg met TC-coördinator en trainers. 

• De eerste 3 weken zal dit zijn met het 1e selectieteam en afhankelijk van het aantal 

spelers 1 of 2 keer per week.  

• De tweede 3 weken zal er een verdeling worden gemaakt van spelers die met het 1e 

en het 2e selectieteam meetrainen zodat meer specifiek gekeken kan worden naar 

kwaliteiten. 

• Op trainingen zullen er al partijvormen worden gespeeld op wedstrijdveld om 

kinderen ook in echt wedstrijdverband te beoordelen. Ervaring leert dat er een groot 

verschil zit tussen trainen en wedstrijden.  

 

Medio mei:  Afsluitend zullen er 1 à 2 selectiewedstrijden worden gespeeld met een mix aan 

spelers, te bepalen door de TC in overleg met de trainers. Deze wedstrijden worden 

bijgewoond door de TC-leden en gelden als afsluiting van het selectieproces. Deze 

wedstrijden dienen als basis voor de TC-bespreking en indeling van het seizoen erna.  

 

Eind mei:  Indelen op basis van aantallen en selectie 

 

Begin juni:  Communiceren voorlopige indeling  

 

 

Belangrijk:  

Het hiervoor beschreven proces dient als leidraad en om inzicht te verschaffen in het selectieproces. 

In de praktijk kan hiervan worden afgeweken als de omstandigheden dat rechtvaardigen. Met name 

het aantal spelers dat in aanmerking wil komen voor een selectieteam kan ertoe leiden dat er minder 

vaak wordt meegetraind. 

 

Spelregels voor spelers van buiten de vereniging voor selectieteams  

 

• Een oud-speler van FC Eindhoven AV die terugkomt van een BVO (Betaald Voetbal 

Organisatie) of andere amateurvereniging mag altijd terugkomen en heeft geen invloed op de 

andere instroom  

• Indien een speler van FC Eindhoven AV vertrekt naar een BVO mag deze één op één worden 

vervangen door een extra speler van buitenaf   

• Spelers van buitenaf moeten altijd direct een toegevoegde waarde hebben. D.w.z. dat zij 

substantieel beter moeten zijn dan een eigen speler van FC Eindhoven AV of een specifieke 

plek in het elftal innemen. Dit wordt beoordeeld door de TC-coördinatoren van de 

selectieteams in samenspraak met de selectietrainers.  

 

Keepers selectieteams  



• Bij de O8 t/m O12 teams wordt in principe niet gewerkt met vaste keepers.  

• Als kinderen in deze leeftijdscategorie aangeven te willen keepen, is daartegen geen 

bezwaar. Zij (hun ouders) moeten dat dan wel duidelijk aangeven voor aanvang van de 

selectieactiviteiten.  

• Deze kinderen worden dan als keeper geselecteerd en kunnen tijdens het seizoen geen 

selectierecht claimen als veldspeler.  

• Bij de andere leeftijdscategorieën wordt gestreefd naar vaste keepers. Alle keepers vanaf 

de O13 hebben (indien mogelijk) recht om minimaal 1 x per week getraind te worden door 

de keeperstrainer.  

 


