Brief aan jeugd-selectiespelers

Aan:
Van:
Betreft:

De ouders en spelers/speelsters van selectieteams
Technische Sectie
Voorlopige selectie voor een standaardteam en of schaduwteam.

De Technische Sectie van de v.v. WVF houdt zich o.a. bezig met het opstellen en uitvoeren
van een technisch beleidsplan voor de jeugd. Eén specifiek onderdeel daarvan wordt
gevormd door de selectieteams.
De uitgangspunten daarbij zijn:
*
snellere doorstroming naar hogere teams
*
spelen op een hoger niveau
Dit betekent dat de prestaties voorop dienen te staan, wat echter niet mag inhouden dat
plezier beleven aan de voetbalsport ondergeschikt wordt gemaakt aan bovenstaande
uitgangspunten.
Om bovenstaande te bereiken is het goed om vooraf enkele beslissingen aan u/jullie mede
te delen, zodat daarover op een later tijdstip geen onenigheid kan ontstaan.
1.
2.
3.

Spelers die deel uit maken van een selectieteam zijn verplicht tweemaal in de week
te trainen. Hiervan kan alleen in overleg met de trainer/TS worden afgeweken.
In overleg met de ouders en de betrokken speler kan worden besloten in een hogere
leeftijdscategorie te gaan spelen en trainen.
De samenstelling heeft altijd een "voorlopig" karakter. Dit betekent dat een speler in
de loop van het seizoen de plaats in de selectie kan verliezen indien:
- hij onvoldoende presteert
- hij zich in het team misdraagt
- hij afspraken binnen het team niet nakomt
- er een betere speler is buiten de selectie
- hij geen genoegen neemt met het feit dat hij vaker dan andere teamgenoten
op de bank moet plaatsnemen.

Een besluit tot uitzetting wordt pas dan genomen als zowel de trainer als het
scoutingapparaat tot dezelfde conclusie zijn gekomen.
Mocht er aanleiding zijn tot effectuering van de punten genoemd onder punt 3 dan zal dat
niet eerder gebeuren dan nadat er met de betrokkene en diens ouders overleg heeft
plaatsgevonden.
Als u/jij na lezing van bovenstaande bedenkingen hebt om deel uit te willen maken van een
selectieteam dan is het wellicht raadzaam om plaatsing te heroverwegen of om vooraf eerst
contact met de betreffende trainer dan wel de TS op te nemen.
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