
 

 

 

Sint Laurens, juni 2022 

 

 

 

Beste spelers, ouders en verzorgers van de ONDO jeugdploegen, 

 

Omdat de teamindelingen altijd een belangrijk moment zijn binnen de vereniging, willen wij 

inzicht geven in de manier waarop deze tot stand komen.  

 

Beleid 

Elk jaar staat de TC van ONDO voor de taak om alle spelers in teams in te delen. Eerste 

uitgangspunt is de leeftijd van elke speler. Elk seizoen komt elke jeugdspeler weer met andere 

spelers in dezelfde leeftijdscategorie. De teams kunnen dus elk jaar wijzigen. Soms is dat even 

wennen, maar nieuwe ploegen wil ook zeggen nieuwe contacten die ook heel leuk kunnen zijn. 

Een vereniging is meer dan alleen je eigen (vertrouwde) team.  

 

Door de verschillende teams in dezelfde leeftijdscategorieën ook regelmatig samen te laten 

trainen, streeft ONDO ernaar contacten tussen de spelers van de verschillende teams in 

dezelfde leeftijdscategorie te behouden. Het is onze ervaring dat de jeugd binnen ONDO zich 

steeds meer en breder met elkaar betrokken voelt. En zo hoort het in een vereniging.   

  

Naast de indeling in leeftijdscategorieën hanteert ONDO een aantal andere uitgangspunten 

voor de teamindeling. ONDO wil graag een vereniging zijn waar iedereen zich thuis en 

betrokken voelt en waar iedereen plezier beleeft aan het samen sporten. Dat geldt voor de 

fanatiekelingen, maar ook voor degenen die vooral voor gezelligheid gaan. Het technische 

beleid binnen ONDO is hierop ook afgestemd. 

 

Bij de F’s en de E’s ligt de nadruk meer op spelen en ontwikkelen. Binnen de mogelijkheden 

kijken we eerst naar vriendjes en vriendinnetjes en waar ze vandaan komen. 

Bij de D’s en C’s wordt meer gestreefd naar evenwichtige teams. Dit betekent dat, voor zover 

mogelijk, meer gestreefd wordt naar teams met (combinaties van) spelers van hetzelfde niveau 

voor wat betreft fanatisme, inzet, technische vaardigheid en spelinzicht. 

 

Vaak worden de teams vanaf de D’s dus al gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Dat is 

ook logisch, teams zullen niet tot in lengte van jaren ongewijzigd kunnen blijven. Nieuwe 

ploegen wil ook zeggen nieuwe contacten, die ook heel leuk kunnen zijn. Een vereniging is meer 

dan alleen je eigen (vertrouwde) team.  

 

Hoe ouder je wordt, des te prettiger is het dat je sport met anderen van hetzelfde niveau. Iedere 

speler ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo, naar een eigen haalbaar niveau. Daarbij 

wordt vaak gekeken naar de “hogere” teams, maar het is bijvoorbeeld niet leuk als je altijd op je 

tenen moet lopen en eigenlijk altijd net tekort komt. Niet voor jezelf, maar ook niet voor je 

medespelers. Veel leuker is het om dan in een lager team te spelen waar je wel goed mee kan, 

je wellicht zelfs één van de beteren bent en je jezelf juist beter ontwikkelt. Om dit te bereiken en 

hierin goed inzicht te krijgen, werken we, indien de situatie dit toestaat, vanaf de C’s al een 

aantal jaren met selecties, overigens is dat voor dit jaar niet van toepassing. 

 

Selecties 

Tijdens de selectieperiode wordt door een selectiecommissie bepaald wie in welk team komt. 

Gestreefd wordt naar meerdere commissieleden zonder familiaire of persoonlijke belangen.  

 



Evenals bij een wedstrijd en bij sporten in het algemeen zijn aan selecties ook altijd emotionele 

momenten van blijheid, opluchting en ook teleurstelling verbonden. Ploegsamenstellingen, 

vooraf door TC vastgesteld of door selecties, zijn niet altijd even makkelijk te maken en soms niet 

altijd even goed te begrijpen. Er moeten ploegen worden gemaakt met verschillende spelers. 

Een selectiecommissie maakt een zo goed mogelijk team, waartoe aanvallende maar ook 

steunende spelers behoren. Het is bijvoorbeeld niet zo dat degenen die het makkelijkst scoren in 

het hoogste team komen. Daarnaast kunnen ook sociaal-emotionele factoren een rol spelen bij 

selecties. Heb vertrouwen dat de mensen die keuzes maken dat doen in het belang van de 

vereniging.  

 

We vragen op voorhand begrip voor keuzes. Begrip door spelers, maar ook door ouders. Ook 

wanneer de indeling in eerste instantie tegenvalt. Er is altijd ruimte om verheldering te vragen 

over de indeling in de teams. Soms kan dat helpen om de indeling beter te begrijpen.  

 

We hopen hiermee jullie goed geïnformeerd te hebben over de manier waarop we binnen 

ONDO de teams indelen. Wat zou het toch mooi zijn, als we volgend seizoen weer lekker vrijuit 

konden korfballen met elkaar!  
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