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- Inleiding/toelichting -
Als toelichting op de bekendmaking van de voorlopige teamsamenstellingen willen we via deze publicatie iedereen
op de hoogte brengen hoe deze bij Emos tot stand komen.

- Publicatie –
VTZ, trainers en leiders hebben zich de afgelopen tijd ingespannen om ook voor volgend seizoen de teams samen te stellen. Dit
is geen eenvoudige klus. Het is voor u als ouder dan ook goed om te weten waar we op letten bij de teamindelingen. Daarnaast
willen we benadrukken dat het gaat om voorlopige samenstellingen, deze kunnen in de loop van de voorbereiding nog wijzigen!
De jongste leeftijdscategorieën (JO7 en JO8) delen we op dit moment nog niet in, gezien hierin altijd nog veel wisselingen
plaatsvinden en ook nog nieuwe aanmeldingen bijkomen.

Uitgangspunten
Het belangrijkste uitgangspunt is dat de spelers en speelsters plezier hebben in de sport!
Het team waarin ze spelen is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bij de teamindelingen kijken we naar de leeftijden, de
kwaliteiten, ervaring én het aantal en type spelers en/of speelsters per team. We willen graag dat iedereen ook tijdens
wedstrijden voldoende speelminuten krijgt én dat het voor de leiders en trainers werkbaar is. Ook zij staan vrijwillig langs de lijn
om uw zoon en/of dochter te coachen.

Hoe komen de indelingen tot stand
● Leeftijd Een spelers/speelster delen we bij voorkeur in de eigen leeftijdsgroep in volgens de KNVB-

richtlijnen. Bij talentvolle spelers/speelsters kan het zijn dat ze versneld naar een oudere
leeftijdsgroep gaan. Trainers en leiders geven hiervoor advies. Zij werken immers elke week
met de spelers/speelsters en zien de ontwikkeling.

● Kwaliteit en ervaring Hoe vaardig is een speler/speelster? Talentvolle spelers/speelsters plaatsen we, mede op
advies van trainers/leiders, in de zogenoemde selectieteams. Overige spelers/speelsters
verdelen we over de andere teams waarbij we streven naar zoveel mogelijk gelijkwaardig-
heid binnen een team. Hierbij proberen wij ook teams zoveel mogelijk in dezelfde samen-
stelling te houden, zodat zij zich ook als groep ontwikkelen. Het kan zijn dat kwaliteit/
ervaring, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of fysieke ontwikkeling vraagt om een speler/
speelster in een jongere leeftijdsgroep te laten (dispensatie) of juist vervroegd in een
oudere leeftijdsgroep te laten spelen.

● Aantallen Ons uitgangspunt is iedereen laten voetballen: Te grote teams (meer dan 4 wissels) willen
we dan ook zoveel mogelijk voorkomen. Het kan dus ook zijn dat we om die reden met
dispensatiespelers werken (een speler/speelster blijft in een voor zijn/haar doen jongere
leeftijdsgroep) of spelers vervroegd over laten gaan. Uiteraard moeten deze spelers/
speelsters hier wel geschikt voor zijn.

● Type spelers/speelsters Een team met alleen verdedigers gaat niet werken. Bij het samenstellen van de teams
wordt uiteraard ook met de posities rekening gehouden.

● Nieuwe aanmeldingen Nieuwe aanmeldingen delen we in principe in bij de leeftijdscategorie waar de speler/
speelster hoort. Wanneer teams te vol worden, kan het zijn dat nieuwkomers zonder
voetbalervaring in een jongere leeftijdsgroep geplaatst worden dan waar ze horen.
Let op: spelers die na 15 juni aangemeld worden, mogen meetrainen maar spelen in
principe de eerste helft van het seizoen (tot de winterstop) nog geen wedstrijden. Alleen
wanneer de teamomvang het toelaat speelt een nieuw lid ook wedstrijden mee. Spelers
die na de winterstop aangemeld worden trainen mee, maar spelen nog geen wedstrijden.
Wederom tenzij de teamsamenstelling dit toelaat.

● Terugkerende leden Voor leden die EMOS verlaten en terugkeren geldt dat zij niet automatisch in het team
komen waar ze voor hun vertrek in zaten. Ook dan kijken we naar de samenstelling van de
teams, omvang, kwaliteiten, leeftijd, etc.
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Passend
We beseffen dat we nooit een indeling kunnen maken die voor iedereen passend is. Bedenk wel dat we de keuzes maken in het
belang van de speler/speelster, de ontwikkeling van de teams en de vereniging. De indelingen zijn nooit helemaal definitief.
Simpelweg omdat er nog spelers/speelsters kunnen stoppen, erbij komen, dat een speler/speelster zich boven of onder
verwachting ontwikkeld of dat er iets anders gebeurt waardoor er wijzigingen noodzakelijk zijn.

Wilt u in gesprek over de indelingen zoals ze er nu uitzien? Neem dan gerust contact op met de betreffende coördinator of stuur
een email naar vtz@emos.nl zodat hij/zij contact met u opneemt. Ondanks dat we onderstaande overzichten met maximale zorg
hebben opgesteld blijft het mensenwerk. Mocht onverhoopt de naam van uw zoon of dochter ontbreken, neem dan ook even
contact met ons op.

Voor de voorlopige teamsamenstellingen, klik op de gewenste leeftijdscategorie hieronder.
Vanwege de AVG zijn alleen de voornaam en de eerste letter van de achternaam weergegeven.
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