Besluit jeugdspelers
Een belangrijk punt waar duidelijk beleid in gevoerd moet worden is de overgang van
junioren naar senioren. Wat is het beste voor de betrokken jeugdspeler, wat is het beste
voor de A-junioren, wat is het beste voor de senioren. Vraag ieder afzonderlijk en met grote
waarschijnlijkheid krijg je verschillende antwoorden. Er moet dus een duidelijk beleid zijn om
de overgang van de junioren naar de senioren soepel te laten verlopen.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk dient voorkomen te worden dat er
bij de overgang van jeugd naar senioren spelers zijn die stoppen. De overgang van jeugd
naar senioren is voor de club het meest kritische moment in het lidmaatschap van leden,
immers zonder voldoende doorstroming van jeugd, ook naar lagere teams, zal de vereniging
op den duur niet kunnen bestaan.
Een mooi voorbeeld hiervan is ons huidige derde elftal waarvan enkele spelers al gestopt
waren nadat ze de leeftijd bereikt hadden om over te gaan naar de senioren en A-spelers die
van plan waren te stoppen. Een gezamenlijke inspanning heeft er voor kunnen zorgen dat zij
nu met veel plezier in het seniorenvoetbal hun wedstrijden spelen.
We zullen deze overgang dan ook zeer zorgvuldig moeten begeleiden met als uitgangspunt
dat we iedere speler op zijn voetbalniveau laten presteren en laten doorgroeien naar een
hoger voetbalniveau, zonder dat het schade doet aan zijn psychische, fysieke en sociale
ontwikkeling.
Het individuele belang van de jeugdspeler staat hierbij telkens voorop. De ontwikkeling van
een talentvolle jeugdspeler mag niet in de kiem gesmoord worden omdat het jammer is dat
het A-team een goede speler kwijt raakt, of andersom dat de senioren te kampen hebben
met een tekort aan spelers en daardoor te pas en te onpas spelers uit de jeugd oproept.
Zowel aan de kant van de jeugd als aan de kant van de senioren wordt meegewogen dat bij
de jeugd qua omvang volledige teams aan de competitie moeten kunnen blijven meedoen
en geen teams teruggetrokken moeten worden als gevolg van een mogelijk besluit tot
overgang van één of meerdere spelers. Dit is het gevolg van het feit dat DSVD een kleine
vereniging is en zal blijven en de continuïteit van de jeugdteams en opleiding van
jeugdspelers van groot belang is voor de doorstroom van spelers naar 1e seniorenteam en
zeker ook naar lagere seniorenteams. Ook voor de minder talentvolle spelers en lagere
seniorenteams is een goede opleiding essentieel.

Meespelen met senioren waarbij speler bij A blijft
Na de winterstop kunnen 2e-jaars A-junioren 1x per week bij de senioren selecties
meetrainen en meegaan op wedstrijddagen. Dit kan zowel bij de eerste als tweede senioren
selectie zijn, in overleg te bepalen door de trainer van de A junioren en selectietrainer
senioren.
Het is ook zeer wenselijk om 2e-jaars A-spelers die het volgende seizoen niet in aanmerking
zullen komen voor de eerste of tweede selectie, na de winterstop, alvast met enige
regelmaat mee te laten spelen in één van de lagere elftallen. Op deze manier kunnen ze vast
wennen aan het seniorenvoetbal waardoor de overgang soepeler zal verlopen
In een overleg van de seniorencommissie en jeugdcommissie moet kunnen worden besloten
om talenten die daar aan toe zijn eerder te brengen en ervaring op te laten doen binnen het
seniorenvoetbal. Dat betekent in dit geval dat ook talentvolle 1e-jaars A-junioren hiervoor in
aanmerking kunnen komen, waarbij gesteld moet worden dat talentvolle 1e-jaars A-junioren
alleen bij een eerste selectie mee mogen doen.

Wanneer speler volledig over naar de senioren
Jeugdspelers die zich in de jeugd zodanig ontwikkelen dat ze in hun huidige team als
uitgeleerd worden beschouwd, moeten nieuwe leerkansen worden aangeboden op een
hoger niveau met meer weerstand. Dit gebeurt op een ander moment dan normaal
gesproken plaats zou vinden bij de overgang van de voetbalseizoenen. In geval van
uitzonderlijke talenten moet afgeweken kunnen worden van het voornemen pas na de
winterstop gebruik te maken van A-spelers, zowel eerste- als tweedejaars.
Normaal: wanneer de leeftijd is bereikt om over te gaan naar de senioren.
Vervroegd: Wanneer de seniorencommissie en/of juniorencommissie en de betrokken
trainers van mening zijn dat de tijd voor vervroegde overgang naar de senioren is
aangebroken.
Deze voorgenomen overgang wordt allereerst in een overleg (afgevaardigde van TC
Senioren- en Juniorencommissie, de hoofdtrainer en de A-trainer) besproken zonder daarbij
de betreffende speler in te lichten. In de besluitvorming wordt het belang van de speler, het
belang van het A-team en het belang van het 1e seniorenelftal afgewogen.
Pas na besluitvorming wordt door een afgevaardigde van de TC Senioren- en
Juniorencommissie en de trainers (Hoofdtrainer en A-trainer) met betrokken speler en diens
ouders / verzorgers gesproken.

De Jeugdcommissie en de TC senioren overleggen gezamenlijk over de inzet op zaterdag met
betrekking tot een jeugdspeler die als wissel meegaat en een jeugdspeler die als basisspeler
opgesteld wordt met betrekking tot het zaterdag spelen in A1. Niet, halve of hele wedstrijd.
Je kunt hierbij in overweging nemen of het wel zo slecht is voor een jeugdspeler om
eventueel twee wedstrijden in een weekend te spelen waardoor deze dus zowel op zaterdag
in het JO19-1-team als op de zondag in het eerste zou kunnen spelen. Ook hierbij zou je zeer
zorgvuldig moeten kijken naar fysiek, mentaliteit etc.
Enige tijd geleden hebben we afgesproken dat er voorlopig alleen na overleg én
overeenstemming tussen de hoofdtrainer en assistent, de trainer van het tweede en de
trainer van het hoogste jeugdelftal een beroep kan worden gedaan op een jeugdspeler.
Trainers zijn echter passanten en daarom moeten we hier een gezamenlijk beleid afspreken
zodat ook toekomstige trainers weten hoe het gaat bij DSVD.
Bovenstaande is een voorstel om te komen tot een betere doorstroming van jeugdspelers en
gestructureerd overleg tussen JC, TC en trainers om controverses te voorkomen en één lijn
te volgen.
Ik besef dat dit summier is, maar teveel regels maken het alleen maar moeilijker en voor een
ieder anders te interpreteren
Criteria die minimaal in overweging genomen worden
Uiteraard kun je de overgang van jeugd naar de eerste selectie, ongeacht hun leeftijd, nog
veel verder uitbreiden, maar het belangrijkste zijn, samengevat, onderstaande criteria:
-

De betreffende speler ontwikkelt zich onvoldoende of helemaal niet meer in het
team waarin hij speelt
De betreffende speler heeft zowel fysiek als geestelijk het niveau om bij oudere
spelers mee te spelen
Als er een overgang plaatsvindt, moet duidelijk zijn dat de speler zich in het nieuwe
team beter kan ontwikkelen
De speler zal in beginsel een basisplaats moeten hebben
Speler en ouders zullen zich volledig moeten kunnen vinden in de overgang
A jeugd moet een volledig team kunnen blijven samenstellen

