Selectieprocedure Draakjes, O7 en O8
De jongste leden van de club kunnen vanaf september van elk jaar beginnen met trainingen bij de
club. Dit doen zij op vrijdagmiddag en/of op zondagochtend. De trainers/begeleiders zorgen ervoor
dat op deze trainingen de spelers/speelsters ingedeeld worden op leeftijd/niveau. Gedurende het
seizoen wordt een goed beeld verkregen van de sterktes binnen de Draakjes.
Voor het nieuwe seizoen kunnen de spelers/speelsters die na de zomer ‘nulde’ jaars zijn (O7-spelers)
kiezen uit 3 mogelijkheden:
1) Nog een jaar trainen bij de Draakjes op vrijdagmiddag en zondagochtend;
2) Nog een jaar trainen bij de Draakjes gecombineerd met competitiewedstrijden 4 tegen 4 op
zaterdagen tegen verenigingen uit de regio Helmond (de zogenaamde O7-competitie);
3) Ingedeeld worden bij een O8-team, zij trainen 2 x in de week in de avond van 18.00 tot 19.00
uur, zij spelen wedstrijden 6 tegen 6 op de zaterdagen.
Sommige spelers zijn er nog niet aan toe om 6 tegen 6 in competitie (plus 2x trainen in de week) te
gaan spelen, sommige spelers zijn dit wel. Het maken van een van bovenstaande mogelijkheden (1, 2
of 3) leggen we grotendeels neer bij de ouders. Zij kennen hun zoon/dochter immers het best. Het
kan zijn dat de O7-spelers die bij de Draakjes blijven trainen na de winterstop kiezen om in de
competitie te worden ingedeeld. Zo kunnen de spelers alvast wennen.
De O7-spelers die kiezen voor de competitie 6 tegen 6 worden met de overige O8-spelers gemixt in
de andere O8-teams. Deze O7-spelers blijven in het seizoen volgend op dit seizoen staan in de O8.
Deze teams worden weer aangevuld met de O7-spelers (het seizoen erop O8-spelers) en de huidige
O6-spelers (het seizoen erop O7-spelers) uit de Draakjes. Indelen van O6-spelers in een O8competitie vinden we echt te vroeg (lees; hiervoor vinden we de spelers te jong).
De spelers van de Draakjes, O7- en O8-teams zijn vaak nog bezig om de zwemdiploma’s te halen.
Uiteraard hebben de zwemlessen voorrang op de activiteiten van SV Brandevoort.
Aan het einde van het seizoen (mei/juni) wordt een meeting gepland voor alle ouders van de nieuwe
O7- en O8-spelers. Tijdens deze meeting wordt o.a. de regels, normen en waarden van de club
toegelicht, indeling van de teams besproken, wat SV Brandevoort van de ouders verwacht en wat de
ouders van SV Brandevoort mag verwachten.
De O8-spelers zullen het seizoen erop doorstromen naar een van de O9-teams.
Bij de O8-teams gaan we niet uit van selectieteams. Voor een dergelijke indeling is het nog te vroeg,
we kennen de spelers kort en het is moeilijk om de potentie van de jongens/meisjes in te schatten.
De voorkeuren van de kinderen om bij vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld te worden kan bij de
coördinator worden aangegeven. Waar mogelijk proberen we hier rekening mee te houden. Toch
proberen we een eerste indeling te maken op basis van de ervaringen vanuit de Draakjes. Deze
indeling wordt gemaakt door de coördinator O8 (lid van de Technische Commissie) en de trainers van
de Draakjes. De coördinator heeft bij twijfel een beslissende stem.
Dit is een dynamisch stuk, regelmatig zal e.e.a. geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.

