
              

 

  
 
 
Als bijlage ontvangen jullie de voorlopige teamindelingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Deze zijn gemaakt, 
in nauw overleg met alle jeugdtrainers, op basis van het aantal jeugdleden dat op 1 juni stond ingeschreven.  
 
Voor de teamindelingen worden de volgende 2 indelingscriteria aangehouden. 
 
Aantal spelers per leeftijdscategorie 
Bij het indelen wordt er in eerste instantie gekeken naar de hoeveelheid spelers in een bepaalde leeftijdscategorie. 
Daarbij wordt uitgegaan van het geboortejaar van de speler. 
 
Voetbalseizoen 2015-2016:   A-jeugd: 1997-1998  D-jeugd: 2032-2004 
    B-jeugd: 1999-2000  E-jeugd: 2005-2006 
    C-jeugd: 2001-2002  F-jeugd: 2007-2008 
        Mini-F: 2009 en jonger 
 
Per leeftijdscategorie kunnen wij, met uitzondering van de F-jeugd aan maximaal 3 spelers dispensatie verlenen.  
Dit betekent dat we een speler in een lagere leeftijdscategorie kunnen laten spelen. Ook dit seizoen maken we hier 
gebruik van om teams te compleet te maken. 
 
Een speler vervroegd doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie kan ten allen tijde. Dit doen we alleen bij een 
spelerstekort in de bovenliggende categorie of omwille van de voetbalontwikkeling van de speler. Dit laatste gebeurt 
natuurlijk in overleg met trainers, ouders en natuurlijk de speler zelf. 

 
Niveau 
Aangezien we bij iedere leeftijdscategorie meerdere teams hebben en de spelersaantallen ieder jaar weer verschillen, 
zijn we ook iedere keer gedwongen hier keuzes maken. We volgen hierin de visie van de KNVB.  Kort samengevat:  
ieder kind, voor zover mogelijk, op z’n eigen niveau laten voetballen. Dit zijn we min of meer al verplicht omdat de 
KNVB de teams in de competitie ook indeelt op verschillende niveaus. We kijken hier niet alleen naar de technische 
voetbalkwaliteiten. Motivatie en houding tijdens wedstrijden en trainingen, spelen hierin ook een rol. 
 
BELANGRIJK!! 
Wij willen benadrukken dat alle betrokkenen in dit proces, alles met goede intenties doen, vanuit het belang van de 
gezamenlijke jeugdafdeling en het belang van de  jeugdspeler.  
Wij vragen dan ook dit te respecteren, aangezien wij beseffen dat wij waarschijnlijk niet iedereen tevreden kunnen 
stellen.  
 
Het betreft een voorlopige teamindeling. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden!! 
 

 
We wensen jullie een fijne vakantie en alvast een sportief en plezierig nieuw voetbalseizoen 2015-2016 toe.  
 
 
Met sportieve groeten,  

 
Jeugdcommissie & jeugdtrainers Rood Groen LVC’01 / RKVV Vijlen 
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