
 

 

Beschrijving proces totstandkoming teamindeling  
 

Hierbij een beschrijving hoe de teamindeling voor een nieuw seizoen tot stand komt. In de jeugdvisie staat het 

volgende beschreven over de totstandkoming van de teamindeling: 

 

8. Selectiebeleid, teamindelingen en dispensatie 

De selecties worden door de technische commissie in overleg met trainers, coaches en begeleiders opgesteld. 

Dit gebeurt in het voorjaarsseizoen voor de start van het nieuwe seizoen. De technische commissie heeft zich 

ten doel gesteld om de teamindelingen bekend te maken voor de zomerstop, zodat voor de zomervakantie iedere 

speler weet waar hij aan toe is.  

 

Tijdens het opstellen van de teamindelingen wordt er altijd geselecteerd op basis van de mogelijkheden en 

kenmerken van de individuele speler. Aandachtspunten waarop geselecteerd worden zijn onder andere:   

- Individuele technische vaardigheden  

- Tactische vaardigheden  

- Mentale weerbaarheid  

- Houding in team t.o.v. medespeler en begeleiding 

- Trainingsopkomst & motivatie  

- Houding t.o.v. tegenstanders   

 

De technische commissie zal altijd in overweging nemen wat de verwachte speeltijd voor een speler in het 

geplaatste team zal worden. Als vereniging willen wij een ieder een gelijkwaardige hoeveelheid speeltijd bieden. 

Echter kan altijd een situatie zich voordoen dat een speler een geringe bijdrage in een wedstrijd heeft. Wij 

verwachten van een coach dat hij te allen tijde nader uitlegt aan het team waarom een bepaalde speler weinig 

speeltijd heeft gehad.  

 

De technische commissie beoordelen de spelers/speelsters tijdens de trainingen in het tweede buitenseizoen te 

weten april t/m juni. Gedurende de trainingen kunnen de verantwoordelijke trainers de spelers/speelsters goed 

beoordelen op de technische vaardigheden. In overleg met de coaches van de teams kunnen we een concept 

teamindeling maken. Deze wordt bekend gemaakt op vrijdag 25 juni 2021.  

 

Hier kan op gereageerd worden tot vrijdag 2 juli 2021 via jeugd@westlandia.nl. Eventuele wijzigingen van de 

teamindeling na aanleiding van de reacties worden op maandag 16 augustus 2021 bekend gemaakt, twee 

weken voor het nieuwe seizoen. Voor de selectieteams kan er gekozen worden om alleen de selecties bekend te 

maken. Maandag 27 september 2021 wordt de definitieve teamindeling van de selectieteams voor de zaal 

bekend gemaakt. 

 

Bij deze willen we alle trainers en coaches bedanken voor de input. Wij vertrouwen er op dat we voor alle leden 

een indeling hebben gemaakt waarbij er voldoende ruimte is om te ontwikkelen en er met plezier gehandbald 

kan worden. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Anouk Zwinkels 

Jeugdvoorzitter WPK/Westlandia 

 

 


