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1. Inleiding 

 
Bij Spartanen is iedereen van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te handballen, waarbij het 
plezier in en rondom het handbalveld centraal staat. Als handbalbestuur zetten we ons hiervoor in 
door een goede bestuurlijke organisatie neer te zetten en voor ieder team een trainer, coach en per 
leeftijdscategorie (DEF-jeugd/ABC-jeugd/breedtesport/selectie) een coördinator aan te stellen.  
  
Handballeden hebben in 2019 de vraag gekregen of er behoefte aan een selectiebeleid is. 62% van 
de toenmalige Dames t/m B-jeugd bleek interesse in selectie te hebben. Vanaf seizoen 2019-2020 is 
daarom van bovenaf de start gemaakt om dit selectiebeleid in te vullen met een Dames 1 en Dames 2 
selectie. Vanaf 2020-2021 wordt dit doorgezet bij de A-jeugd en in 2021-2022 in de B-jeugd. 
 
Voor de prestatiegerichte teams wil het handbalbestuur een duidelijke invulling van het technisch 
beleid bij Spartanen om deze teams structureel naar een hoger niveau te ontwikkelen. Dit document 
voorziet daarin voor de periode 2019-2023. Voor de breedtesport teams ligt de nadruk meer op plezier 
dan op prestatie, waarbij we ook de trainers en begeleiders van die teams goed willen faciliteren en 
ondersteunen. 
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2. Organisatie 
 

Het handbalbestuur is de afgelopen jaren uitgebreid tot een voltallig bestuur met voor alle afdelingen 
een vaste coördinator. Het jeugdbestuur heeft voor elke leeftijdscategorie ook een coördinator 
aangesteld. In bijlage 1 is een organigram opgenomen van de handbalorganisatie.  
 

2.1. Handbalbestuur 
Het handbalbestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de handbalafdeling en legt, via 
de voorzitter, verantwoording af aan het SV bestuur. Het handbalbestuur bespreekt de beleidszaken 
en coördineert de taken en ontwikkelingen rondom de organisatie van de handbal. Het 
handbalbestuur vindt het belangrijk dat leden met plezier kunnen handballen en, indien passend bij 
ambitie en kwaliteit, op een hoog niveau kunnen handballen. Het handbalbestuur heeft daartoe een 
tweetal commissies ingesteld, nl. het jeugdbestuur en de Technische Commissie. Het handbalbestuur 
stelt een jaarplanning op voor het handbalseizoen en komt zelf 6 wekelijks bijeen om de inbreng van 
de commissies te bespreken.  
 

2.2. Jeugdbestuur 
Het Jeugdbestuur richt zich op de organisatie rondom de jeugdteams (spelers, begeleiders, indeling, 
communicatie etc.). De leden van het jeugdbestuur zijn eerste aanspreekpunt voor coaches, 
jeugdleden en hun ouders. De leden van het jeugdbestuur komen ongeveer eenmaal per zes weken 
bijeen en bespreken dan de voortgang en het reilen en zeilen binnen de teams. Dit alles gericht op 
een soepel en plezierig verloop van de competitie voor alle teams. 2x per jaar heeft het jeugdbestuur 
een jeugdvergadering met de coaches van de jeugdteams. 
 
Een afgevaardigde vanuit het jeugdbestuur neemt plaats in het handbalbestuur. 
 

2.3. Technische Commissie (TC) 
De Technische Commissie is in 2019 opgericht om een technisch beleidsplan op te stellen en uit te 
voeren in samenwerking met het bestuur. De TC bewaakt het beleidsplan en legt verantwoording af bij 
het bestuur.  
 
Kerntaken van deze commissie zijn: 

• Het opstellen, uitvoeren en bewaken van het technisch beleid van Spartanen 

• Het aanstellen en aansturen van de trainers van de selectieteams en de prestatiegerichte 
jeugdteams (1e jeugdteams vanaf B-Jeugd) 

• Het opstellen van duidelijke richtlijnen voor het selectiebeleid 

• Waar nodig aanspreekpunt voor de selectiespeelsters, trainers en coaches 
 
Om duidelijkheid naar de rest van de vereniging te creëren is gekozen voor personen die als vast 
aanspreekpunt fungeren voor de verschillende aandachtsgebieden en teams (zie organigram).  
 
De TC komt ongeveer eenmaal per zes weken bijeen en bespreekt dan de invulling en opvolging van 
het technisch beleid. Een afgevaardigde vanuit de TC neemt plaats in het handbalbestuur en 
informeert de TC over ontwikkelingen vanuit het handbalbestuur en andersom. De TC legt 
verantwoording af aan de voorzitter van het handbalbestuur. 
 

2.4.  Raakvlakken jeugdbestuur, TC en bestuur 
Raakvlakken tussen het jeugdbestuur, TC en bestuur worden gezamenlijk besproken. Hiertoe 

organiseert het handbalbestuur een aantal vaste overlegmomenten die worden opgenomen in de 

jaarplanning voor jeugdbestuur, TC en bestuur. Uiteraard zoeken de betreffende leden van het 

jeugdbestuur en TC-leden elkaar, indien nodig, ook op voor afstemming buiten de vaste 

overlegmomenten. Indien gewenst kan een afgevaardigde van het jeugdbestuur uitgenodigd worden 

om een TC vergadering bij te wonen en andersom.  
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3.  Doelstellingen 
 

De doelstelling van Spartanen voor de periode 2019-2023 is het handbalniveau van Spartanen 
omhoog brengen. Als grote sportvereniging willen we concurreren met de verenigingen uit de regio. 
Op dit moment delven we regionaal nog vaak het onderspit, terwijl Spartanen qua omvang een van de 
grotere verenigingen is. Door beleidsmatig veranderingen aan te brengen willen we dat de 
selectieteams meekomen (en uiteindelijk winnen) in de regionale wedstrijdsport.  
 
Doelstelling voor de prestatiegerichte (selectie) jeugdteams is dat zij regionaal in poule 01 spelen al 
wordt per seizoen bekeken wat een haalbaar niveau is voor de betreffende teams. Het doel is tevens 
dat jeugdspelers zich op zowel technisch als tactisch gebied dusdanig ontwikkelen dat zij klaar zijn 
voor de overstap naar de Damesselectie.  
 
De doelstelling voor het zaalseizoen 2020-2021 

1e Damesteam:  handhaving in de 2e klasse wedstrijdsport.  
2e Damesteam:  uitkomen in de tweede poule in de breedtesport. 
A - Selectie:   uitkomen in de Topklasse wedstrijdsport. 

 
De seizoenen daarna is de doelstelling om geleidelijk het speelniveau omhoog te brengen. Voor de 
Selectie is de doelstelling handhaving in de regionale wedstrijdsport. Per seizoen wordt bekeken 
welke ambities haalbaar zijn voor de selecties zodat we realistische doelstellingen kunnen ambiëren. 
In 2023 is het doel om met het 1e Damesteam uit te komen in de 1e klasse wedstrijdsport (regionaal). 
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4. Trainers 
 

De doelstelling is om de E t/m B jeugd indien organisatorisch mogelijk 2x per week te laten trainen. De 
Dames- en A-selectie trainen 2x per week. De breedtesport (senioren en A-jeugd) trainen 1x per 
week, tenzij organisatorisch 2x per week mogelijk is (qua veldbeschikking en trainerscapaciteit). Twee 
keer per seizoen is er een trainersoverleg en eens per seizoen wordt er een clinic voor alle trainers 
georganiseerd, het onderwerp wordt aangedragen door de trainers zelf. 
 
De TC is verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainers. De TC houdt periodiek overleg met de 
trainers en zal tijdig (halverwege het zaalseizoen) het handbalbestuur een zwaarwegend advies geven 
inzake verlenging of beëindiging van de aanstellingen.  
 

4.1. Eisen 
Om onze selectieteams en prestatiegerichte jeugdteams naar een hoger niveau te brengen vinden wij 
het belangrijk dat we voor deze teams ervaren/gediplomeerde trainers aanstellen omdat wij van 
mening zijn dat dit de vereiste basis biedt om onze spelers handbal-technisch verder te kunnen 
ontwikkelen. 
 
De volgende eisen stellen wij aan de trainers: 

• Hoofdtrainer:   HT3 - Ervaring in wedstrijdsport 

• Breedtesport:   Ervaring/affiniteit met training geven  

• A-selectie:   HT2 

• Jeugdtrainers:  Ervaring/affiniteit met lesgeven aan kinderen, bereidheid tot opleiding 

• Keeperstrainer selectie: Opleiding/ervaring in Wedstrijdsport keepen 

• Keeperstrainer jeugd:  Ervaring met keepen 

• Keeperstrainer breedtesport: Ervaring met keepen 
 

4.2. Jeugdtrainers 

4.2.1. Categorie F t/m C- jeugd 
In deze categorie staat spelplezier voorop. Er wordt in deze categorie nog niet geselecteerd en er zijn 
geen prestatiegerichte teams. De teams trainen minimaal eenmaal per week en indien mogelijk 
tweemaal per week. Indien een trainer niet gediplomeerd is, dient hij bereid te zijn zich door cursussen 
en/of ondersteuning te ontwikkelen. Omdat binnen deze categorie veelal ouders of jeugd- en 
seniorenleden uit hogere teams zich hiervoor inzetten, en ook vaak starten als trainer, biedt de TC 
deze trainers indien gewenst extra ondersteuning. 
 
De TC is aanspreekpunt voor alle trainers in deze categorie en begeleidt hen bij hun rol o.a. door 
oefenstof, coaching en door een vraagbaak te zijn. Door invulling te geven aan deze rol krijgen alle 
trainers binnen deze categorie ondersteuning indien dit gewenst is. 
 

4.2.2. Categorie B- en A-jeugd 
Het streven is om prestatiegerichte jeugdteams tweemaal per week door een ervaren/gediplomeerde 
trainer te laten trainen. Er dient structureel overleg te zijn tussen trainer en coach.  
Indien een trainer van de prestatiegerichte teams (nog) niet gediplomeerd is dient hij bereid te zijn zich 
door cursussen en/of ondersteuning te ontwikkelen.  
 
Het streven is om het selectieteam van de A-jeugd eenmaal per week mee te laten trainen met de 
selectie van de Dames Senioren. Talentvolle spelers uit een jongere leeftijdscategorie kunnen een 
teamtraining met een prestatiegericht jeugdteam meetrainen. Dit gaat altijd in overleg met de TC, 
trainers en coaches.  
 
Breedtesportteams in de categorie A- en B-jeugd trainen minimaal eenmaal per week en indien 
organisatorisch mogelijk tweemaal per week.  
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4.3. (Selectie)seniorentrainers 
De damesselectie traint tweemaal per week met een ervaren/gediplomeerde trainer. Eenmaal per 
week traint de A-selectie met de damesselectie mee. De breedtesport seniorenteams worden 
minimaal eenmaal per week getraind door een trainer met ervaring/affiniteit en indien organisatorisch 
mogelijk tweemaal per week.  
 
Daarnaast zullen de (selectie)keepers eenmaal per week door een keeperstrainer worden getraind. 
De keeperstraining wordt afgestemd met de selectietrainers.  
 

4.4. Jeugdkeeperstraining 
Jeugdkeepers komen in aanmerking voor de keeperstraining vanaf de D-jeugd. Keeperstraining is er 
alleen voor de leden die als vaste keeper in hun team staan opgesteld en wordt eenmaal per week 
aangeboden. Op deze manier kunnen zij ook nog met het eigen team meetrainen.  
 
Voor de E- en F-jeugd wordt geen keeperstraining aangeboden. In deze categorieën geldt het beleid 
om regelmatig te wisselen van keeper. 
 

4.5. Vergoeding selectietrainers en trainers prestatiegerichte teams 
Voor de jeugdteams en breedtesportteams wordt getracht selectiespelers training te laten geven. Hier 
staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Ouders die training geven ontvangen geen 
vrijwilligersvergoeding, training geven kan wel ingezet worden voor de taakverplichting van SV 
Spartanen. 
 
Selectietrainers en trainers van prestatiegerichte teams krijgen een vergoeding wanneer zij: 

- Beschikken over het gevraagde diploma 
- Zowel training (tweemaal per week) geven als de wedstrijden coachen 
- De ondersteunende rol naar de andere trainers binnen de leeftijdscategorie goed invullen 
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5. Selectiebeleid  
 

5.1. Jeugd 

5.1.1  Categorie F t/m C-jeugd 
Vóór de start van het seizoen wordt in overleg met de trainers, coaches en coördinator besproken hoe 
invulling wordt gegeven aan de teamindeling waarbij we proberen aan te sluiten bij de 
ambitie/mogelijkheden van de spelers. Voor de F t/m C-jeugd geldt geen actief selectiebeleid 
gedurende het seizoen.  
 
We streven ernaar een platform te bieden voor de F t/m C-jeugd teams om eventuele talenten te laten 
ontwikkelen, dit kan plaatsvinden door middel van: 

• Wedstrijden mee laten handballen met een hoger team waar een tekort is aan spelers 

• Eén keer per week mee laten trainen met een hoger team. 
Dit gaat altijd in overleg met het jeugdbestuur, TC en de betreffende coördinator. 
 

5.1.2. Categorie B- en A-jeugd 
Vanaf seizoen 2020-2021 wordt gestart met het maken van selectieteams in de jeugd. Per seizoen 
wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor selectie bij de B- en A-jeugd. Dit is afhankelijk van het 
aantal leden en de ambitie van de betreffende leden. 
 
De TC, trainers en coördinatoren zullen in samenspraak de selectie bepalen. Overleg met de 
desbetreffende coaches is wenselijk, maar niet bindend. Van de selectiespelers wordt verwacht dat zij 
tweemaal per week trainen. Drie momenten per seizoen (tijdens de eerste helft van de veldcompetitie, 
na de 1e helft van de zaalcompetitie en voor de 2e helft van de veldcompetitie) dient er overleg te zijn 
tussen trainers en coaches om te kijken of de selectie dient te worden aangepast.  
 

5.2 Senioren (1e en 2e) 
Voorafgaand aan het seizoen wordt aan de selectiespelers kenbaar gemaakt dat zij met elkaar de 
selectie zijn en dat zij ook bereid moeten zijn in 2 teams te spelen als dat nodig is. Hetzelfde geldt 
voor de keepers. Het eerste team wordt zo klein mogelijk ingedeeld (8 basisspeelsters) zodat over en 
weer invallen mogelijk is. Na 7 wedstrijden meespelen op het veld en 10 wedstrijden in de zaal speelt 
een speler vast in het 1e team. Een speler uit een lagere leeftijdscategorie mag onbeperkt invallen bij 
hogere teams. Om deze reden wordt gekozen om spelers qua leeftijd in een lagere categorie in te 
delen dan zij daadwerkelijk spelen. Het opgestelde beleid over teamindelingen (bijlage 3) is de 
leidraad, hier wordt alleen van afgeweken indien noodzakelijk. 
 
Als teams tegelijk wedstrijden spelen gaat de wedstrijd van het 1e team voor. Voor het 2e team worden 
dan invallers uit een lagere leeftijdscategorie ingezet. Zie verder het document invalbeleid (bijlage 2). 
 
Elk seizoen zijn er drie momenten om wisselingen in de selectie door te voeren. Tijdens de eerste helft 
van de veldcompetitie, na de 1e helft van de zaalcompetitie en voor de 2e helft van de veldcompetitie. 
Wisselingen vinden plaats in overleg met de TC, trainer(s) en coaches.  
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6.  Teamindelingen jeugd en breedtesport 
 

Voor de breedtesportteams geldt geen selectiebeleid, hier geldt dat plezier en het sociale aspect de 
boventoon voeren. In 2020 is het beleid voor de teamindelingen opgesteld. Het opgestelde beleid over 
teamindelingen (bijlage 3) is de leidraad. Het jeugdbestuur vormt in samenspraak met de TC en de 
jeugdcoördinatoren de teamindelingen van de C t/m F-jeugd en de A- & B-breedtesportteams. De 
breedtesport seniorenteams worden door de TC in samenspraak met de coördinator breedtesport, de 
coaches en de leden ingedeeld.  
 
Bij de teamindeling van de jeugd en breedtesport wordt rekening gehouden met leeftijd, speelplezier 
en aantal spelers. 
 

7.  Heren en jongens handbal 
 

Oprichting van jongens dan wel Heren teams geschiedt op basis van aanmelding. Spartanen werft in 
principe niet actief jongens of heren om bij Spartanen te komen handballen. Tot en met de leeftijd van 
de D-jeugd is het voor jongens mogelijk om met meisjesteams mee te trainen en handballen. Dit kan 
nodig zijn wanneer er niet voldoende jongens zijn in een leeftijdscategorie om een volledig 
jongensteam op te richten. Vanaf de C-jeugd handballen de jongens in een jongensteam, hiervoor zijn 
mogelijkheden bij HV Hauwert en VVW Wervershoof. 
 

8. Tot slot 
 

Dit technisch beleid van Spartanen zal als leidraad gelden voor de periode 2019-2023. Jaarlijks zullen 
bestuur, jeugdbestuur en TC het technisch beleid evalueren en eventueel herzien naar de op dat 
moment geldende wensen en eisen.  
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Bijlage 1: Organigram Spartanen Handbal 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Algemeen bestuur Spartanen 

Voorzitter - Jeroen de Vries 

Secretaris - Nanda Schouten 

Penningmeester - Mark Beemster 

Bestuur Voetbal 
Afdeling voetbal, zie 

apart organigram in 

technisch beleidsplan 

voetbal 

Bestuur Handbal 
Voorzitter – Renée Honing 

Wedstrijdsecretariaat – Ineke Spaans & Eline Voskuil 

Jeugdbestuur – Elly Vlaar & Sonja Nootebos 

TC – Rosan Ootes 

Scheidsrechters – Rik Sinnige 

Webmaster – Jeroen Kamp 

Selectie 

Dames 1 & 2 

A1 - B1 indien selectie Breedtesport 

Dames 3 

DMW 1 

DMW 2  

DMW 3 

Coördinatoren 

Breedtesport - Rianda Kuilman 

ABC-jeugd - Conny Loos 

DEF-jeugd - Sacha Stam 

Jeugd 

A2 

B1 - B2 

C-jeugd 

D-Jeugd  

E-jeugd 

F-jeugd  

Technische Commissie 
Rosan Ootes 

Marije Overboom  
José Bleeker 

Nanda Schouten 
Sonja Nootebos 
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Bijlage 2: Invalbeleid 

Invalbeleid selectieteams 2020-2021 
 
In seizoen 2020-2021 bestaat de damesselectie uit 23 speelsters. De A1 bestaat uit 11 speelsters. Alle 
drie de selectieteams hebben dus voldoende speelsters om de eigen wedstrijden te kunnen spelen.  
 
Van de speelsters wordt verwacht dat zij bij wedstrijden en trainingen aanwezig zijn, werk- en 
privéverplichtingen worden om de wedstrijden heen gepland. De coach houdt bij of iemand afwezig 
is, zowel bij wedstrijden als trainingen. Als iemand frequent afwezig is wordt dit besproken met de 
speelster en de TC. 
 
Als er toch invalspeelsters nodig zijn wordt het onderstaande beleid gehanteerd. 
 
In Dames 1 wordt het minimaal aantal van 8 speelsters ingeschreven, de andere speelsters staan in 
dames 2 ingeschreven zodat over en weer invallen makkelijker is. Speelsters in de damesselectie met 
de leeftijd van een A-jeugd speler worden in de A-jeugd ingeschreven zodat zij onbeperkt in zowel 
het 1e als 2e mee kunnen spelen.  
 

 Het regelement omtrent meespelen in een hoger team van de handbalbond is te vinden op: 

https://www.handbal.nl/meespelen-in-hoger-team/ 

 De coaches dienen in de gaten te houden of een speler zich ‘vast’ speelt in dames 1. 

 Indien nodig (en mogelijk) kunnen selectiespeelsters 2 wedstrijden op een dag spelen 

 Indien alle teams tegelijk spelen wordt er met invallers maximaal aangevuld tot 3 wissels.  

 De wedstrijden van Dames 1 gaan voor de wedstrijden van de andere selectieteams. 

 Als een speler van Dames 1 gaat invallen bij Dames 2 dient dit de uiterlijk de donderdag voor de 

wedstrijd aangegeven te worden bij het wedstrijdsecretariaat. 

Onderstaand per team de volgorde van invallers vragen: 

Team 1e optie 2e optie 3e optie 4e optie 

Dames 1 Dames 2 A1   

Dames 2 A1 Dames 1 (indien mogelijk) Dames 3/DMW A2 

A1 Marije* Dames met A-leeftijd B1/A2  

*Marije (keepster A2) wordt eerst gevraagd bij de A1, zij speelt en keept ½ om ½ met Iris. 

Zodra het competitieschema bekend is wordt gekeken of het vooruit plannen van invallers nodig is. 
De coaches/trainer van de selectieteams bepalen in onderling overleg wie er gevraagd wordt om in 
te vallen. Hierbij wordt gelet op de benodigde positie, speelsterkte, aanwezigheid en inzet tijdens 
wedstrijden en trainingen. De TC wordt op de hoogte gebracht als het nodig is. 
 

Invalbeleid senioren breedtesport en DMW 2020-2021 

 
Binnen de DMW teams en het laagste dames team (dames 3) mag onderling onbeperkt ingevallen 
worden. Jeugdspelers mogen ook invallen bij deze categorieën. Als spelers uit Dames 1 of 2 willen 
invallen moet dit altijd (uiterlijk donderdag voor de wedstrijd) via het wedstrijdsecretariaat geregeld 
worden.  

  

https://www.handbal.nl/meespelen-in-hoger-team/
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Invalbeleid jeugdteams 2020-2021 
Dit inval- en uitleen beleid geldt voor de D-, C- en B- en A- jeugd breedtesport. 

Voor de F- en E-jeugd geldt dat er onbeperkt binnen betreffende categorie ingevallen dan wel 

uitgeleend mag worden. 

Inval- en uitleenbeleid: 
1. Er mag om invallers gevraagd worden als het eigen team geen wissels dan wel tekort spelers 

heeft. Het is in principe niet de bedoeling dat een team met 1 wisselspeler invallers vraagt 

tenzij er (een) speler(s) binnen dit team gedeeltelijk geblesseerd is/zijn waardoor deze geen 

hele wedstrijd kan/kunnen spelen. 

Bovenstaande is zo gesteld omdat enerzijds van de coach wordt verwacht dat hij/zij er alles aan doet 

om een team met eigen spelers op de been te krijgen en anderzijds om te voorkomen dat vaak een 

beroep wordt gedaan op de onderliggende teams. Dit om te voorkomen dat spelers dubbele 

wedstrijden moeten spelen. 

2. Er kunnen alleen invallers worden gevraagd van het direct onderliggende team (dus bijv. de 

C1 kan alleen invallers vragen van de C2, C2 van de D1 , D1 van de D2 en de D2 vanuit de E1). 

3. Daarbij kunnen maximaal 2 spelers van het direct onderliggende team worden gevraagd in 

overleg met de coach van dat team. De coach van het uitlenende team bepaalt of er voor de 

uit te lenen spelers genoeg rust zit tussen de 2 te spelen wedstrijden. Indien voldoende rust 

zit tussen de te spelen wedstrijden dan doet de coach alles wat in zijn/haar mogelijkheden 

ligt om de gevraagde invallers te leveren. 

4. Indien het direct onderliggende team rondom dezelfde tijd speelt als het vragende team dan 

wel de coach vindt de tijd tussen de 2 te spelen wedstrijden te kort is dan dienen invallers 

gevraagd te worden aan het team daaronder (dus bijv. de C1 en D1 spelen gelijktijdig; de C1 

dient in dat geval invallers te vragen aan de D2) in overleg met de coach van dat team. 

5. Ook van het team onder het direct onderliggende team kunnen maximaal 2 spelers worden 

gevraagd. Ook deze coach bepaalt of er voor de uit te lenen spelers genoeg rust zit tussen de 

2 te spelen wedstrijden. Indien voldoende rust zit tussen de te spelen wedstrijden dan doet 

ook deze coach alles wat in zijn mogelijkheden ligt om de gevraagde invallers te leveren. 

6. Mocht in een uitzonderlijk geval punt 4 en 5 niet mogelijk zijn, kan er bij uitzondering 

maximaal 2 invallers van het eerst hogere team worden gevraagd. 

Dit moet uiterlijk donderdag worden gemeld aan het wedstrijdsecretariaat, Ineke Spaans. Zij 

checkt of het mogelijk is, er staat namelijk een maximum voor het aantal wedstrijden dat men 

mee mag doen met een hoger team. Indien het mogelijk is, pas zij het officieel 

aan. Dispensatiespelers kunnen niet invallen bij een hoger team. 

7. Als door structurele problemen (blessures, andere sport o.i.d.) een team niet in staat is om 

met voldoende eigen spelers de wedstrijden te spelen dan dient de coach van dit team dit 

aan te geven bij de coördinatoren van deze jeugdafdeling zodat er gekeken kan worden naar 

een oplossing. 

8. Indien een team meerdere keren geen invallers heeft geleverd terwijl er wel voldoende tijd 

zat tussen de te spelen wedstrijden dan dient de coach van het vragende team dit aan te 

geven bij coördinatoren van deze jeugdafdeling. Afhankelijk van de reden van het niet 

leveren van invallers, zal er gezocht worden naar een oplossing. 
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Bijlage 3: Beleid teamindelingen 
 
Jaarlijks zijn er leden die doorstromen naar een volgende leeftijdsgroep. Daarom starten we op tijd 
(maart) met een planning en inventarisatie voor het nieuwe seizoen. Leden kunnen vanaf de B-jeugd 
kiezen voor selectie of breedtesport. De TC houdt zich bezig met het indelen van de selectieteams: 
Dames 1, Dames 2, A1 & B1.  
 
Het jeugdbestuur en (per categorie) de coördinator zijn verantwoordelijk voor de teamindeling van 
de jeugdteams en senioren breedtesportteams. Indien nodig ondersteunt de TC hierbij om de 
indeling te begeleiden met het doel zo veel mogelijk leden te behouden. Bij de jeugd- en 
breedtesportteams wordt rekening gehouden met het aantal spelers, leeftijd en vriendschappen. 
Dispensatie wordt bij Spartanen zo min mogelijk ingezet. 
 

Indeling Selectieteams 
Bij de teamindeling van de selectieteams kijken we in willekeurige volgorde naar de volgende criteria: 
Positie, inzet en motivatie, potentie en leervermogen, techniek en spelinzicht, kracht en motorische 
vaardigheden, teamspel en betrokkenheid.  
 
Elk seizoen zijn er 3 momenten waarop wisselingen doorgevoerd kunnen worden. Tijdens de 1e helft 
van het veldseizoen kan de hoofdtrainer spelers wisselen van dames 1 en dames 2, dit gaat in 
overleg met de TC, hoofdtrainer en coaches. De 1e helft van het zaalseizoen wordt met een vaste 
teamindeling gespeeld, voor de 2e helft van het zaalseizoen kan er weer gewisseld worden. Voor de 
2e helft van het veldseizoen kan er opnieuw gewisseld worden. 
 

2020-2021 
Aangezien we in seizoen 2020-2021 gestart zijn met onze nieuwe hoofdtrainer, Jan Schouten, 
hebben we bij de start van het veldseizoen nog geen wisselingen gedaan ten opzichte van vorig 
seizoen. De leden die doorgestroomd zijn vanuit de A-jeugd starten in dames 2. Jan heeft tijdens de 
eerste helft van het veldseizoen de mogelijkheid om de speelsters te observeren en mee te nemen 
met wedstrijden. Wisselingen zijn nog onbeperkt omdat er nog weinig wedstrijden gespeeld zijn. Na 
de eerste helft van het veldseizoen is er een vaste teamindeling bij dames 1 en dames 2 opgesteld 
voor de eerste helft van het zaalseizoen.  
 

Tijdsplanning en actiepunten voor teamindeling 
1 maart  

 Communiceren: afmeldingen nieuwe seizoen voor 1 april indienen bij wedstrijdsecretariaat 
 Enquête naar alle speelsters van B-, A-jeugd en Senioren over voorkeur met betrekking tot 

teamindeling & speelniveau. 
1 april  

 Ledenlijst en enquêtes inventariseren 
 Ruwe teamindeling maken aan de hand van de enquête en afmeldingen 
 Trainings- en trainersindeling opstellen 
 Teamindeling definitief maken in overleg met TC & hoofdtrainer  
 Mogelijke knelpunten delen met betrokkenen voor teamindeling definitief wordt 

1 mei 
 Teamindeling senioren t/m B-jeugd bekend maken 
 Teamindeling jeugd maken en knelpunten bespreken met coaches 

1 juni 
 Teamindeling C- t/m F-jeugd bekend maken 


