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Uitgangspunten teamindeling DVS-Koto Misi 
 
De volgende achterliggende gedachte over de vereniging is als leidraad gebruikt voor dit stuk. DVS-Koto Misi is een 
vereniging waarbij plezier voorop staat. Wij spelen competitie op verschillende niveaus en bieden mogelijkheden 
voor spelers met verschillende wensen op het gebied van groei en prestatie. 
 
Procedure 

1. Spelers geven zich op voor competitie en schrijven hun wensen en voorkeuren op het opgaveformulier. 
2. De TC formuleert samen met de hoofdtrainer op basis van de informatie uit de opgaveformulieren en de 

richtlijnen een indeling.  
3. De TC informeert de competitiespelers over de indeling en licht deze toe. 
4. Competitiespelers ontvangen de indeling vervolgens op de mail en hebben twee weken de tijd om hierop 

te reageren. 
5. De TC verzamelt de feedback, maakt mogelijk nog een aanpassing en komt samen met de hoofdtrainer tot 

de definitieve teamindeling. 
6. De definitieve teamindeling wordt met de spelers gedeeld. 

 
Onder de prestatieteams worden de teams uit de hoogste divisie verstaan. De breedteteams zijn de teams uit de 
andere divisies. 
 
Richtlijnen 
Er geldt een glijdende schaal waar er bij de indeling van de prestatieteams meer de focus ligt op resultaten en bij de 
breedteteams meer op de wensen. De volgende richtlijnen worden gehanteerd: 
De richtlijnen staan in willekeurige volgorde. 

• Inzet en algemene indruk tijdens trainingen worden meegewogen. 
• Prestatie en percentages vanuit de competitie en eventuele toernooien. Hierbij rekening houdend 

met de invloed van een tegenstander, het divisieniveau en eerste of tweede dame/heer/dubbel. 
• Er wordt gelet op het maken van goede combinaties wat betreft dubbels en mixen. 
• Potentiële groei en motivatie wordt meegewogen. 
• Er wordt rekening gehouden met de opgegeven wensen. 
• In de hoogste divisie heeft het de voorkeur het sterkst mogelijke team samen te stellen (team 1). 
• Zo mogelijk handhaven van bestaande combinaties die goed op elkaar ingespeeld zijn. 
• Er vindt zoveel mogelijk afstemming van leeftijden en aansluiting binnen het team plaats. 
• Spelers zijn bereid om in de sterkst mogelijke opstelling te spelen (met name prestatieteams). 

 
Totstandkoming indeling 

• De hoofdtrainer en TC maken gezamenlijk in een bijeenkomst de indeling. 
De bijeenkomst waarin dit gebeurt, wordt door één of meer TC-leden voorbereid door te zorgen 
dat alle relevante informatie beschikbaar en toegankelijk is. Gedacht kan worden aan opsplitsing 
in 2 groepen die ter plekke een indeling maken op basis van de opgaveformulieren en richtlijnen, 
die daarna bij elkaar komen en hier net zolang over praten tot er overeenstemming is. Voordeel 
hiervan is, dat je met open vizier vergadert. Het voorkomt dat er niet één persoon is die er werk 
aan heeft gehad, waarop anderen kritiek mogen leveren. Verder kom je op deze manier tot meer 
alternatieven omdat je niet vanuit een “basispositie” werkt.  

• De hoofdtrainer is adviserend in het proces. De TC is eindverantwoordelijk voor de indeling en de 
beslissing van de TC is leidend.  

• De hoofdtrainer en TC doen tijdens het vormingsproces geen uitspraken over de indeling. 
 
Tijdlijnindicatie 

1. Invullen competitieformulier leden: voor begin maart. 
2. Indeling klaar: begin april. 
3. Openbaar maken en toelichten indeling: midden april. 
4. Reactieperiode: tot begin mei. 
5. Definitieve teamindeling communiceren aan de leden: eind mei. 


