
                                                                                                                                                                                            

Procedures Selectieprocedure Seizoen 2019 - 2020 

Selectieprocedure 

 

Sporting Kampenhout vindt het belangrijk dat gemotiveerde en geëngageerde spelers de speelkansen krijgen die ze verdienen. 

Via een selectieprocedure willen we er dan ook over waken dat we dit op elke leeftijdscategorie kunnen realiseren. 

 

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal elke trainer steeds het maximaal aantal spelers selecteren voor de wedstrijd. De 

trainers houden tijdens de wedstrijden ook rekening met de minimale speelkansen die elke speler moet krijgen. 

- Onderbouw: iedereen speelt even veel. 

- Middenbouw: iedereen speelt bij voorkeur minstens 75%. Enkel als iedereen, buiten de doelman, 75% gespeeld heeft, 

is het toegelaten dat iemand 50% speelt. 

- Bovenbouw: iedereen speelt minstens 50%. 

 

De trainer zal zijn selectie nooit maken op basis van het niveau. Elke speler die wordt opgenomen in de kern en die de juiste 

inzet en motivatie toont, verdient het om wedstrijden te spelen.  

 

De trainer zal rekening houden met onderstaande criteria bij het maken van de wedstrijd. Spelers verwittigen de trainer 

minstens 2u op voorhand dat ze niet aanwezig kunnen zijn. 

 

Iedereen was elke training aanwezig: 

 

Spelers die ongewenst gedrag vertonen, niet in orde zijn met de uitrusting, van de training zijn weggestuurd of de training 

zonder geldige reden hebben verlaten, worden aangezien als niet aanwezig. 

 

1. Te laat zonder tijdig te verwittigen ➔ niet selecteren indien mogelijk 

2. Meer dan 1x minder dan 15 min te laat ➔ niet selecteren indien mogelijk 

3. Meer dan 15 min te laat en heeft verwittigd➔ selecteren indien mogelijk. 

4. Beurtrol 

 

Niet iedereen was elke training aanwezig: 

 

Spelers die niet elke training aanwezig waren worden indien mogelijk niet geselecteerd. Enkel als er minder als 2 wisselspelers 

beschikbaar zijn, kan deze speler nog geselecteerd worden. 

 

1. 1 training gemist, maar tijdig verwittigd 

2. 1 training gemist + meer dan 15 min te laat en heeft beiden verwittigd 

3. 1 training gemist + meer dan 1x minder dan 15 min te laat 

4. 1 training gemist + meer dan 15 min te laat, afwezigheid verwittigd, te laat zijn niet 

5. 1 training gemist zonder te verwittigen 

 

Vooraleer onderstaande spelers worden geselecteerd, communiceren we eerst met de trainers van een jongere 

leeftijdscategorie en de coördinator om eerst andere alternatieven te zoeken. 

 

1. Alle trainingen aanwezig, maar ongewenst gedrag vertoond, van de training werd weggestuurd of zonder reden de 

training heeft verlaten. (Na een goed gesprek) 

2. 2 trainingen gemist, maar beide afwezigheden tijdig verwittigd 

3. 2 trainingen gemist + meer dan 15 min te laat en heeft beiden verwittigd 

4. 2 trainingen gemist + meer dan 15 min te laat, afwezigheid verwittigd, te laat zijn niet. 

5. 2 trainingen gemist, maar heeft 1 afwezigheid tijdig verwittigd 

6. 2 trainingen gemist, zonder te verwittigen 

7. Meerdere trainingen gemist 


