
Beleid Jeugdlijn DOS´46 

Start seizoen: 

Teams E, F en D worden ingedeeld op leeftijd, er wordt geen rekening gehouden met klasgenootjes / 

vrienden-vriendinnetjes. De uitzonderingen worden besproken met de trainers, coördinatoren en zo 

nodig ouders.  

F-teams: minimaal 6, per team 

E-teams: minimaal 5, per team 

D-teams: minimaal 10, per team. Een D-team kan ook 4-korfbal spelen, dan minimaal 5 spelers per 

team. 

Teams C, B en A worden ingedeeld op kwaliteit. De teams die wedstrijdkorfbal spelen, spelen 5 om 5 

of 6 om 6, dit wordt bekend gemaakt voor de teamindeling. 

De teamindeling wordt gemaakt door de coördinatoren, in samenspraak met de trainers en hoofd 

jeugdopleiding. TC, Bestuurslid KID en commissie KID doen een check op de teamindeling. 

Teamindeling wordt verspreid door TC en KID. 

Tijdens het seizoen: 

Wanneer er tijdens het seizoen nieuwe spelers komen, zal er niet geschoven worden in de huidige 

teams, tenzij een team lager te weinig spelers heeft. Dan kan dit in overleg met de trainer, 

coördinator en speler/ouder. 

Nieuw lid – D, E & F:  

Speler voegt bij het team waar de minste kinderen zitten, hierbij wordt geprobeerd rekening  te 

houden met leeftijds- / klasgenootjes. 

Nieuw lid – C, B & A:  

Zonder korfbalervaring: Starten in het laatste team in overleg met coördinator. (eventueel 

afhankelijk van vrienden/vriendinnen, kan hierin een uitzondering gemaakt worden) Trainen de 

eerste paar weken (minimaal 6 weken) mee zonder competitie te spelen, om het spel te leren 

kennen. Wanneer de teams te groot zijn, zal het nieuwe lid starten met wedstrijden bij start van de 

competitie (zaal of 2de helft veld). 

Met korfbalervaring: In overleg met trainer en coördinatoren wordt er gekeken in welk team deze 

speler instroomt. Uitgangspunt is dat het nieuwe lid bij een bestaand team wordt gevoegd en dat er 

geen wijzigingen in het bestaande team worden doorgevoerd, tenzij er in het team eronder een 

tekort is. Dit alles in overleg met de trainers / coördinatoren. Eventueel kan er een speler van een 

lager team doorstromen naar het team om een even aantal te houden, dit kan alleen als de speler dit 

wil en er voldoende spelers in het lagere team overblijven. 

Wanneer er tijdens een seizoen zoveel nieuwe leden bij komen, dat er teveel spelers in een bepaalde 

categorie blijken te zijn, zal er voor de start van de competitie (zaal of 2de helft veld) een team bij 

kunnen komen, dit kan dus max. 2 x per seizoen zijn. Hierdoor zal de teamindeling veranderen, en zal 

er geschoven worden in de huidige teams. 

Alle wijzigingen worden altijd doorgegeven aan KID en het wedstrijdsecretariaat. 

 


