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Procedure 

De Technische Commissie hanteert de volgende procedure om tot de teamindelingen voor het 

volgende seizoen te komen:  

1. Februari/maart: Aan-/afmeldingformulier competitie, waarin spelers aangeven of ze het 

nieuwe seizoen wel/niet competitie gaan spelen, wordt per mail naar alle leden gestuurd. 

2. Half maart: Advies van de trainers en coaches. 

3. Maart/april: Voorlopige teamindeling door de Technische Commissie.  

4. Advies van trainers/coaches over de voorlopige teamindeling.  

5. Technische Commissie maakt de teamindeling definitief. 

6. Week voor de meivakantie: Wordt de voorlopige teamindeling op de Krekkerssite bekend 

gemaakt. 

7. In de week na de meivakantie wordt gestart met de nieuwe teams. 

 

Indelingscriteria 

Bij de indeling hanteert de Technische Commissie de volgende criteria. 

1. Advies van de trainers.  

2. Het huidige spelniveau van de spelers.  

3. Het spelniveau dat in de loop van het seizoen verwacht kan worden.  

4. (Jeugd)spelers moeten zoveel mogelijk kunnen spelen (geen bankzitvlees).  

5. Posities in het veld (spelverdeler, midaanvaller, passer/loper, diagonaal, libero).  

6. Instelling van de spelers (opkomst en inzet bij trainingen, inzet en beleving bij 

wedstrijden). 

Als de indeling van de teams eenmaal tot stand is gekomen op de manier zoals hierboven 
beschreven, is deze dus ook definitief. Alleen in bijzondere gevallen kan de Technische Commissie 
nog besluiten om een wijziging aan te brengen. 
 
Het gaat daarbij dus NIET om situaties waarin jij of jouw ouders/verzorgers vindt of vinden dat je 
te laag bent ingedeeld of dat je bent ingedeeld in een team dat je niet zo leuk lijkt. Die situaties 
vinden wij oprecht jammer, maar zijn voor ons géén reden om de indeling alsnog aan te passen. 

Dat geldt ook voor spelers die alsnog bij een vriend(in) in het team willen spelen.  
Bij deze willen we graag duidelijk maken dat het organisatorisch onmogelijk is om daarmee 

rekening te houden. Volleybal is een teamsport waarbij je (nieuwe) vrienden maakt! Mocht er 
sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden, stuur dan een mail naar 
krekkers.tc@outlook.com.  
 

In veruit de meeste gevallen kunnen de adviezen van de trainers gehonoreerd worden, maar 
helaas is het niet altijd mogelijk om hier aan te voldoen.  
Er gelden immers meerder belangen en tussen die belangen moet een afweging gemaakt worden. 
Daardoor wordt een teamindeling nog gecompliceerder. 
Voor de Technische Commissie is de volgorde van belangrijkheid van de belangen als volgt: 

1. Clubbelang 
2. Teambelang 

3. Individueel belang 
 
We willen nogmaals aangeven dat het maken van een teamindeling altijd op een uiterst 
zorgvuldige en vooral eerlijke manier gebeurt! 

 

 

 

Opmerking: 

Vanaf niveau 5 tot en met senioren is het spel-/kwaliteitsniveau het uitgangspunt voor de 

teamindeling. 
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