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Regels binnen SV Brandevoort over ‘doorschuiven’ van talenten naar een hoger team voor 

trainingen en wedstrijden 

 

• Coördinator is verantwoordelijk voor dit proces; 

• De coördinator gaat in overleg met trainers/assistenten en interne scouting welke 

speler(s)/speelster(s) in aanmerking komen om structureel door te schuiven met trainingen 

bij een hoger team; 

• Bovenstaande kan ook gelden voor niet-selectiespelers, de desbetreffende 

trainers/assistenten, interne scouting of de coördinator nemen hiervoor het initiatief om 

speler(s) bij een hoger team te laten trainen; 

• Vervolgens plannen en communiceren (welke dag(en), tijd, etc.) coördinatoren dit met de 

desbetreffende trainers en ouders; 

• Spelers kunnen tijdelijk (een aantal weken/maanden) of het gehele verdere seizoen blijven 

trainen bij een hoger team, vaak zal dit 1 x per week plaatsvinden zodat hij/zij ook 1 x per 

week bij zijn/haar eigen team blijft trainen; 

• Bij competitiewedstrijden (wanneer een team speler(s) te kort heeft) schuiven we door van 

onder naar boven. Dus een selectiespeler kan in zijn lijn geen wedstrijden spelen in een lager 

team (bijvoorbeeld een o.13-1 speler kan geen competitiewedstrijd spelen in o.13-3); 

• De beste spelers spelen in o.13-1, o.15-1, o.17-1 en o.19-1. Ook al is het de eerste 

speelronde of heeft een lager team een belangrijke wedstrijd. Uitzonderingen worden 

gemaakt bij een team dat kampioen kan worden of kan degraderen in die speelronde dat er 

doorgeschoven dient te worden; 

• De ‘tweede’ teams, bij de teams die 11 tegen 11 spelen zoals o.13-2, o.15-2, o.17-2 en o.19-

2, zijn altijd ondergeschikt aan de ‘eerste’ teams; 

• Spelers kunnen geen 2 lijnen/leeftijden overslaan bij selectieteams. Uitgezonderd o.17- en 

o.19-spelers. Een o.11-speler kan bijvoorbeeld geen competitiewedstrijd spelen in een o.13-

team, een o.17-speler kan dit wel in een o.19-team; 

• Let op speelminuten; een talent die niet met zijn ‘eigen’ team kan spelen omdat hij/zij met 

een hoger team meegaat, kan nooit meer dan 1 helft reserve staan. 

 

 

   
 

  

  
  

  


