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Selectieprocedure voor o.13
Er is 1 selectieteam in de o.13, te weten de o.13-1. Dit team bestaat uit 2e jaars spelers. Dit
selectieteam speelt voor het eerst 11 tegen 11. De spelers komen vooral uit de o.12-teams. Met het
spelen van 11 tegen 11 is in het vorige seizoen reeds geanticipeerd (o.a. o.12-spelers tijdens het
seizoen mee laten trainen en spelen met huidige o.13-1, aan het einde van het seizoen met de
‘nieuwe’ o.13-1 oefenwedstrijden 11:11 spelen).
In de technische commissie vindt overleg plaats voor indeling van de spelers en de teams voor het
nieuwe seizoen. Dit proces wordt daarna verder besproken in de selectiecommissie. De
selectiecommissie bestaat uit de coördinator o.13 (lid van de Technische Commissie) en de trainers
van de o.13-1. Zij kunnen advies krijgen van de interne scouting (mensen die het hele seizoen door
wedstrijden van de jeugd bekijken en worden aangestuurd door de Technische Commissie). De
coördinator heeft bij twijfel een beslissende stem.
Tijdens het seizoen (vanaf november tot en met april) kunnen op voorspraak van de
trainers/assistenten van de lagere 1e en 2e jaars-teams, interne scouting of de coördinatoren ook
spelers uit die teams uitgenodigd worden voor trainingen en/of (onderlinge) oefenwedstrijden van
het selectieteam o.13-1. Ook kunnen nieuwe spelers (bijvoorbeeld van andere verenigingen die lid
willen worden van SV Brandevoort) uitgenodigd worden om deel te nemen aan de trainingen en/of
(onderlinge) oefenwedstrijden.
De selectiecommissie stelt op basis van haar bevindingen in april/mei het voorlopige team van o.13-1
samen. De laatste weken voor de zomervakantie gaat dit team voor het volgend seizoen met elkaar
trainen en oefenwedstrijden spelen tegen externe tegenstanders. Dit duurt ongeveer tot aan de
zomervakantie.
Voor alle duidelijkheid: spelers van een lager team worden het gehele seizoen beoordeeld (door
trainers, coördinator, scouts en tijdens trainingen met ‘hogere teams’), de spelers worden half april
ingedeeld. Tijdens de laatste trainingen voor de zomervakantie, als de selectieteams voor het nieuwe
seizoen gaan trainen, worden geen spelers meer getest (uitzonderingen daargelaten) en zijn de
indelingen gedaan.
De coördinator belegt voor de niet-selectieteams begin mei een bijeenkomst voor alle trainers,
assistenten en teammanagers/leiders. Tijdens deze bijeenkomst worden de niet-selectiespelers in
samenspraak met de betrokkenen ingedeeld. Na deze indeling zullen twee momenten worden
gepland waarbij de coördinator een ‘spreekuur’ heeft voor betrokkenen (ouders, spelers, trainers).
Zij krijgen dan de mogelijkheid vragen te stellen, toelichting te krijgen en waar mogelijk/wenselijk
veranderingen in samenstellingen door te voeren.
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Op 18 juni (na de overschrijvingsdeadline van 15 juni) worden alle teams van o.13 voor volgend
seizoen bekend gemaakt op de website van SV Brandevoort en spreken we van voorlopige
samenstellingen. Deze indeling kan door de coördinator in de weken daarna aangepast worden naar
definitieve samenstellingen.
De o.13-teams spelen 11 tegen 11. De teams bestaan uit 14/15 spelers. We streven ernaar om
iedereen op zijn/haar niveau in te delen. Dit is een continu proces en binnen de (selectie)teams
zullen na het seizoen weer wisselingen worden doorgevoerd.
Dit is een dynamisch stuk, regelmatig zal e.e.a. geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.
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