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1.WAT IS SELECTIE- 
VOETBAL? 
SV Baarn kiest ervoor om prestatie en 

recreatie voetbal een duidelijke plek te 

geven. Om eenieder van een goed en 

passend voetbalaanbod te kunnen 

voorzien onderscheiden wij de (Jeugd) 

teams in selectie-, opleidings- en breedte- 

teams. Daarbij streven wij ernaar om 

iedereen de kans te geven om zich gericht 

te ontwikkelen tot het niveau waarop 

hij/zij thuishoort en zich thuis voelt. 

Spelers bij SV Baarn zijn onder te verdelen 

op basis van leeftijd, potentie en motivatie: 

Bij SV Baarn stellen wij de zogeheten 

selectieteams samen om de doorstroom 

van eigen jeugdspelers naar de Zaterdag 1 

te kunnen realiseren. Om dit te kunnen 

realiseren creëren wij een omgeving, 

waarbij gemotiveerde-, gedreven- en 

talentvolle jeugdspelers met voldoende 

voetbalpotentie continu worden 

uitgedaagd op het hoogste niveau. Dit 

doen zij samen met andere spelers van 

gelijkwaardig niveau en onder begeleiding 

van onze gedreven, vooruitstrevende 

technische staf. De selectieteams stellen 

wij samen op basis van: 

1 Leeftijdsgroep 

2 Voetbalpotentie 

3 Positie/linie  

4 Mentaliteit 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1.1 Spelersaantallen.  

Voor het nieuwe seizoen zijn wij 

uiteindelijk tot een samenstelling 

gekomen, waarin uw zoon het voorrecht 

heeft om deel uit te mogen maken van 

de selectieteams. 

Bovenbouw* 

O19-1, 16 veldspelers 1 keeper  

O17-1, 14 veldspelers 1 keeper  

O15-1, 14 veldspelers 1 keeper 

O14-1, 13 veldspelers 1 keeper  

O13-1, 13 veldspelers 1 keeper 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderbouw 

O12-1, 10 veldspelers en 1 keeper 

O11-1, 9 veldspelers en 1 keeper  

O10-1, 8 veldspelers en 1 keeper  

O9-1, 7 veldspelers en 1 keeper/speler  

O8-1, 7 veldspelers en 1 keeper/speler 

* Deze grootte van de selectieteams is 

een richtlijn. Wij streven ernaar om de 

teams zoveel als mogelijk in deze 

groottes samen te stellen. In sommige 

gevallen kunnen wij daarvan afwijken, 

met 1 of 2 spelers. 

 



 

2.WAT 

VERWACHTEN WIJ 

VAN SPELERS? 

Spelen en trainen bij een van onze 

selectieteams is een grote eer voor 

voetballers. Jij speelt met en tegen 

gelijkwaardige spelers en veelal op het 

hoogste niveau. Wekelijks meet jij jezelf 

met andere spelers en werk jij continu aan 

jouw individuele ontwikkeling. Wat 

verwachten wij van ouders en spelers die 

bij ons in de selectie spelen? 

 

 

2.1 Intrinsieke motivatie 

Veel en grensverleggend willen trainen, 

een sterke motivatie en een bevlogen 

doordachte coaching vormen de basis 

voor een broedplaats van voetballers. 

Wij verwachten van spelers in de 

selectie dat zij volledig toegewijd zijn 

aan het voetballen en grensverleggend 

willen werken aan hun ontwikkeling. 

2.2 Aanwezigheid 

De speler in de jeugdopleiding van SV 

Baarn is verplicht aanwezig op twee van de 

drie trainingsdagen en de wedstrijddag. 

Afzeggen kan als je ziek of geblesseerd 

bent. Afspraken over schoolverplichtingen 

worden in goed overleg met de 

trainer/coach gemaakt. 



 

2.3 Oefenwedstrijden en 
toernooien 

In het seizoen worden ook 

oefenwedstrijden, toernooien e.d. 

georganiseerd om onze spelers optimaal 

te ontwikkelen. Ook de aanwezigheid 

tijdens deze activiteiten is verplicht. 

2.4 Vakantie en overige activiteiten 

Vakanties dienen zoveel als mogelijk 

afgestemd te worden op het voetballen. 

Bij overige activiteiten (familie, weekend 

e.a.) dienen de activiteiten met het team 

voorrang te krijgen. 

 

 

 

2.5 Meespelen met andere teams 

Als een team tekort aan spelers heeft, 

kunnen spelers worden geleend uit een 

ander team. De betreffende trainers 

regelen in samenspraak met de 

betreffende HJO welke speler(s) wordt 

geleend of wordt doorgeschoven. Eerste 

teams lenen spelers in principe uit het 2e 

team van dezelfde lichting. 

 

2.6 Begeleiding bij blessures 

Geblesseerde spelers uit een 

selectieteam worden verplicht zich te 

laten checken bij de fysiotherapeut van 

de club, zodat er spoedig een beeld 

ontstaat over de duur van het herstel. 

Geblesseerde spelers kunnen binnen 24 

uur terecht bij de fysiotherapeut. De 

trainer meldt dit aan de HJO. Fysio 

Michael (FTB): 06 36 06 4192 



 

3. WAT BIEDEN 
WIJ SPELERS? 
Om te kunnen werken aan jouw eigen 

individuele ontwikkeling streven wij 

ernaar om een omgeving te creëren, 

waar jij elke week het maximale uit 

jezelf kan halen. Wat kunnen ouders en 

spelers die bij ons in de selectie spelen 

verwachten van de jeugdopleiding? 

3.1 Technische staf 

Voor elk selectieteam trachten wij een 

gediplomeerde trainer aan te stellen met 

passie voor jeugdvoetbal en ambitie om 

verder te groeien. Deze trainer(s) worden 

begeleid door ervaren en gepassioneerde 

HJO’s onder andere Hendrin Khandan. 

 

 
3.2 Trainingsmethoden 

In de jeugdopleiding stimuleren wij de 

ontwikkeling van de spelprincipes binnen 

aanvallen, verdedigen en omschakelen. 

Met deze methode trachten wij een 

herkenbare stijl van trainen en spelen te 

realiseren. Deze methode dient als het 

fundament voor de manier waarop wordt 

gespeeld en getraind. 

3.3 Coaching methode  

Het is van belang dat vanaf de start van de 

jeugdopleiding de spelprincipes niet in het 

hoofd van de speler of de coach moeten 

zitten, maar echt zichtbaar op het veld 

dienen te zijn. Bij het coachen is het 

belangrijk dat de coach de creativiteit van 

de voetballer niet weet te beperken.  



 

 

3.4 Teamontwikkeling  

Om het team verder te ontwikkelen vinden 

er regelmatig overlegmomenten van de 

technische staf plaats, waarbij het 

ontwikkelingsproces van het team wordt 

geëvalueerd. De technische staf bespreekt 

onderling hoe ze middels training en 

coaching invulling zullen geven aan de 

spelprincipes in de daaropvolgende 

periode.  

 

3.5 Individuele ontwikkeling  

Om spelers zelfstandig en zelfsturend te 

maken, maken we gebruik van een 

Persoonlijk Ontwikkel Plan.  

 

 

 

Hiermee trachten wij de speler zo goed 

mogelijk te begeleiden in zijn/ haar 

ontwikkeling als voetballer en in zijn/ haar 

ontwikkeling naar zelfstandigheid. In de 

selectieteams hebben spelers en ouders 

drie keer (begin, halverwege en eind) per 

jaar een gesprek met de trainer, waarbij wij 

terug- en vooruitblikken. 

3.6 Speeltijd wedstrijden 

Over een heel seizoen beschouwd wordt 

de speeltijd per speler zoveel mogelijk 

eerlijk gedeeld m.u.v. vaste keepers. De 

coach is belast met de uitvoering van het 

wisselen. Echter heeft de coach ook het 

recht om zo nu en dan niet te wisselen om 

het wisselen! En voorwaarde is echter wel 

dat de speler zich houdt aan de afspraken 

(o.a. trainingsopkomst, inzet en gedrag). 



 

	

 
3.7 Spelersmutaties binnen teams 

Als tijdens het lopende seizoen blijkt dat 

spelers weinig succesmomenten hebben 

ervaren in het team en dit ten koste gaat 

van de individuele ontwikkeling van de 

speler, is het mogelijk dat de trainer/coach 

in overleg met HJO besluit de speler 

gedurende het seizoen terug te zetten naar 

een lager team. De kans is aanwezig dat er 

voor andere spelers kan worden gekozen in 

het lopende seizoen. 

	

 
3.8 Innovatie 

Wij werken binnen SV Baarn aan een 

vooraanstaande en innovatieve 

jeugdopleiding door een nieuwe manier 

van trainen, opleiden en voetballen. We 

zijn een lerende vereniging waarin we 

altijd op zoek zijn om beter te worden dan 

de dag ervoor. Hierbij valt te denken aan: 

● Integratie keeperstraining  

● Medische begeleiding 

● Verschillende ondergronden 

● Motorisch leren 

 

SELECTIEVOETBAL  


