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Binnen onze vereniging wordt er gestreefd naar een eenduidig en objectief beleid op zowel jeugd als 
senioren niveau. Door de (leden)groei van de afgelopen jaren heeft de club besloten ook een duidelijk 
selectie- en indelingsbeleid samen te stellen. 

Vanaf het begin van seizoen 2013 kent Honk- en Softbalvereniging The Stags in zowel haar jeugd als 
in haar seniorenafdeling een A en B lijn, waarbij A staat voor selectie lijn en B voor recreatie lijn. 

Stags is een breedtesport vereniging dus ons uitgangspunt is altijd dat er in alle teams ruimte moet 
zijn voor zowel prestatief als recreatief sporten, onder de duidelijke voorwaarde dat het een nooit ten 
koste van het ander kan gaan. Wel willen we voor elk lid sport aanbieden die past bij het spelniveau 
van de betreffende speler.  

Daarom wordt er een selectiebeleid gevoerd om spelers met een gelijk niveau, gelijke beleving en 
zeker ook gelijke inzet zoveel mogelijk bij elkaar te laten spelen. Dit komt de sfeer maar vooral ook de 
ontwikkeling van de spelers ten goede.  

“De ontwikkeling van het individu heeft voorrang op het resultaat van het collectief.” 

Om duidelijkheid te scheppen over de gang van zaken vanaf seizoen 2013, de manier van selecteren 
en de instroom voor nieuwe leden te verduidelijken heeft de club gemeend dit beleidsplan op te 
stellen. 

Opbouw hoofdstuk: 
1. Selectie- en Indelingsbeleid 
1.1 Organisatie 
1.2 Het selecteren en indelen 
1.3 De selectie en indelingsprocedure 
1.4 Uitgangspunten 
1.5 Tussentijds instromen of aanmelden 
1.6 Objectieve signalering 
1.7 Doorstroming van spelers. 

1.1. Organisatie 
Voor het seizoen 2013 hebben we als vereniging 10 teams binnen de gelederen. Elk team zal 
voorzien worden van een of meer trainers/coaches. De trainers/coaches zijn verantwoordelijk voor de 
technische leiding en opleiding van een team en vallen direct onder de Technische Commissie (TC).  

  

  

  

  



  

 

 
 
De jeugdafdeling zal in 2013 bestaan uit 6 teams waarbij in zowel de pupillen als aspiranten leeftijd 
een team in de A-lijn geformeerd zal worden. 

1.2. Het selecteren en indelen 
Voor het bereiken van een zo hoog mogelijk prestatie- en/of spelniveau en plezier in het honk- en 
softbalspel is een weloverwogen selectie- en indelingsprocedure noodzakelijk. Daarbij hanteren wij de 
volgende criteria en uitgangspunten bij het samenstellen van onze teams:  

Bij selectie voor de A teams: 

• Techniek, inzicht, fysieke en mentale kwaliteiten van de speler 

• Beschikbaarheid speler 

• Ambitie / motivatie, ruimte voor talent 

• Voortgangsformulier (in combinatie met bevindingen trainers, coaches en commissieleden) 

Bij indeling van de B teams: 

• Elke speler de mogelijkheid bieden op zijn eigen niveau te sporten 

• Wensen ouders / spelers qua niveau en waar mogelijk indeling bij vriendjes 

• Spelplezier 

• Voortgangsformulier 

Alles met dien verstande: 

• Bij A teams is er sprake van selecteren, bij B teams van indelen 

• Streven naar een evenwichtige samenstelling van iedere groep 

• Duidelijke leeftijdopbouw per groep 

• Spelers ontwikkelen op meerdere posities 

• Voortgangsformulieren ingevuld door huidige coaches  

• Objectieve signalering 
 



 
 
1.3. De selectie en indelingsprocedure jeugd 2013 
De selectieprocedure gaat als volgt te werk, op chronologische volgorde: 

1. Trainers en coaches beoordelen de spelers die ze in 2012 in het team hadden. Vervolgens 
leveren zij de ingevulde voortgangsformulieren bij TC 

2. De TC zal ook een aantal onafhankelijke leden benaderen die thuiswedstrijden en trainingen 
hebben bijgewoond voor een objectief beeld van verschillende spelers 

3. Vaststellen van de selecties voor de competitie in een overleg tussen de Technische 
Commissie en de (jeugd)coaches voor het seizoen 2013  

4. De Technische commissie informeert de spelers en de ouders van alle jeugdspelers over de 
indeling via een mailing 

• Bij een interpretatieverschil bepaalt na wederhoor de Technische Commissie 

• Bij een afwijking/uitzondering is het laatste woord aan het bestuur 

Terugzetten 
Terugzetten van jeugdspelers na de start van de competitie kan alleen indien: 

• Spelers te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden 

• Spelers zich misdragen (niet gedragen conform onze regels) 

• Door een langdurige blessure langere tijd afwezig gaan zijn 

• Te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk 

• Wanneer de speler dit zelf aangeeft 

1.4. Uitgangspunten 
De uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de A-lijn teams: 

• Max 12 spelers bij jeugdteams (mede te bepalen iom de trainer/coach) 

• Max 16 spelers bij seniorenteams (mede te bepalen iom de trainer/coach) 

• Terugzetten jeugdspelers alleen onder de genoemde voorwaarden 

• Selecteren op basis van de eerder genoemde criteria. 

De uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de B-lijn teams: 

• geen maximum 

• streven naar max 14 spelers bij de BeeBall, herindeling team bij meer dan 14 spelers  

• terugzetten alleen onder de genoemde voorwaarden 

• iedereen speelt evenveel innings 

• indelen op basis van de hierboven genoemde criteria;  

1.5. Tussentijds instromen of aanmelden 
Bij de indeling van spelers die tussentijds instromen of zich aanmelden, maken we een onderscheid 
tussen “nieuwe” spelers en spelers met ervaring (evt. bij andere verenigingen). 

• Volledig nieuwe spelers stromen op basis van leeftijdsindeling in. Wanneer in die 
leeftijdscategorie een A & B lijn wordt onderscheiden, wordt ingestroomd in de B-lijn. 

• Spelers met ervaring (evt. bij andere verenigingen) en interesse in instroom in een A-lijn, 
kunnen bij de Technische Commissie een verzoek indienen om een aantal (beoordeling) 
trainingen bij te wonen bij de betreffende A-lijn. De coaches en TC bepalen na 2 weken of er 
inderdaad ingestroomd wordt in de A-lijn. 

1.6. Objectieve signalering 
De signalering dient als objectieve aanvulling op de beoordelingslijsten van de trainers/leiders. De TC 
benadert daarvoor een aantal betrokken leden van Honk- en softbalvereniging The Stags als tipgever. 
Deze tipgevers kunnen bestaan uit trainers, coaches, ouders en spelers uit bijvoorbeeld de senioren 
klassen. 



1.7. Doorstroming van spelers 
Er is sprake van doorstroming indien een speler vanuit zijn huidige team naar een ander team in zijn 
leeftijdscategorie passend bij zijn spelniveau en plezier overgeplaatst wordt. Uitgangspunt is dat 
spelers in de Aspiranten en Junioren competitie eventueel tijdens het speeljaar in de zomerstop 
kunnen doorstromen naar een ander team in het geval dat hoger spelen in het belang van het kind is. 
In de Pupillen en BeeBall leeftijd wordt niet tussentijds doorgestroomd. 

Doorstroming op senioren niveau kan te allen tijde na overleg tussen coaches en Technische 
Commissie. 

Voor alle spelers geldt dat bij uitzonderingen, een tekort van spelers, of meningsverschillen dit besluit 
in nauw overleg met betrokken speler, ouders, trainer/coaches en TC op elk moment kan worden 
genomen.  

Bij elke afwijking, uitzondering, beslissing, discussie is beslist de technische commissie. 

Het laatste woord is altijd aan het bestuur. 

 


