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Externe scouting, Betaald Voetbal Organisaties doen dit gewoonte getrouw, met als doel, jonge talenten op te
sporen en hen een betere opleiding te geven dan bij Amateurclubs alwaar zij vandaan komen. Wat zeker tot de
verdere ontwikkeling van de gescoute spelers helpt, is in combinatie met de opleiding, het hoge niveau waar de
BVO’s met hun jeugdelftallen spelen. Op zich prima.
Het mes snijdt aan twee kanten, de spelers ontwikkelt zich verder en groeit door tot een BVO-spelers of hij keert
met een goede opleiding terug bij de Amateurs.
Bij Amateurs worden nu ook externe scouts aangesteld. Zogenaamde professionele Amateurs gaan zich ook
toeleggen op externe scouting, met als doel hun jeugdelftallen op een hoog niveau te krijgen of te houden. Van
een “eigen, authentieke” opleiding is geen sprake. Gewoon spelers halen, lekker maken met het niveau waarop
gespeeld wordt en/of met wat extra faciliteiten.
Het doel is niet om deze spelers door te laten groeien naar het 1e dan wel het 2e elftal. Het doel is om in de wijde
omgeving rond te kunnen bazuinen dat zij het zo geweldig doen met hun jeugdopleiding.
Ik zou hier nog niet eens zoveel moeite mee hebben als deze prestatie “echt”op het conto van de “eigen”
gestructureerde jeugdopleiding kan worden gezet. Het bereiken van een hoog niveau en daarop blijven, is dan
pas een prestatie als dit met zoveel mogelijk “eigen” jeugdspelers wordt bereikt.

Ik begrijp het wel, bovengenoemde verenigingen zijn gericht op het snelle succes. Sponsors en omhoog gevallen
bestuursleden eisen deze snelle successen en dus is het noodzaak om talentrijke spelers zoveel mogelijk en zo
snel mogelijk te halen. Ik begrijp sowieso de ouders niet. Een verzoek van een BVO, kan een eer zijn, maar bij
een verzoek van een andere Amateurvereniging kan ik me daar werkelijk helemaal niets bij voorstellen. Het gaat
niet om de speler in kwestie, het gaat om het eigen imago en glorie en zelf ingenomenheid.
Externe scouting, beter zou het zijn om eens meer tijd te besteden aan Interne Scouting met als de doel , de
vereniging door alle geledingen heen, beter te maken.
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