Externe scouting
Het echte belang van de jeugdvoetballer

De KNVB heeft richtlijnen ingesteld aangaande externe scouting. Clubs dienen zich hieraan
te houden. Amateurclubs die zich bezighouden met externe scouting, hebben het vaak over de
individuele ontwikkeling van het kind, de jeugdvoetballer.
Natuurlijk ondersteunen wij de individuele ontwikkeling van een kind. Er zijn drie manieren
voor een kind om hogerop te komen in de wereld van het voetbal.

1. Een kind denkt zelf hogerop te kunnen en verkast naar een andere vereniging.
Prima, zijn/haar goed recht. Als een kind echt heel goed is, is het ook de plicht
van de amateurclub om het kind daarop te wijzen en suggesties te doen.
2. Een BVO meldt zich. Daaraan werken wij mee. Wie zijn wij om de droom van
een kind op een mogelijke profcarrière te ontnemen? Sterker nog, de clubs
zouden zich moeten dwingen om een nazorgplicht op te nemen. Contact
blijven houden en aangeven dat de terugweg altijd open is. Velen redden het
immers niet. Dan is de sociale kracht van de vereniging een uitkomst. Je
voorkomt dat een kind terugvalt en gaat zwerven.
3. Amateurclubs onderling halen spelers bij elkaar weg.
Om dit laatste punt gaat het bij ons, de convenantclubs. De manier waarop, de intentie en
intensiteit waarmee en de interpretatie van individuele ontwikkeling stroken niet met de
praktijk van de door de KNVB geïnitieerde richtlijn.
Amateurclubs horen elkaars spelers niet weg te halen. Je blijft van elkaars spelers af. Het is
onfatsoenlijk, ongewenst en geeft een slecht voorbeeld.
Bij het benaderen door amateurclubs van spelers van andere amateurclubs wordt doel en
middel verwisseld.
Het doel, een goede jeugdopleiding met zo hoog mogelijk spelende teams, is een frase die in
bijna ieder jeugdbeleidsplan van een (amateur-)vereniging staat.
Het bijbehorende middel zou moeten zijn om spelers zelf op te leiden. Vanuit een visie, vanuit
een sterke trainersstaf, vanuit de maatschappelijke verplichting goed voor de ontwikkeling
van kinderen en de eigen leden te zorgen.
Het middel moet niet zijn: de eigen jeugdopleiding volstoppen met door andere clubs
opgeleide talenten ‘omdat wij hoog willen spelen’.
Veel te vaak worden spelertjes met mooie beloftes weggelokt bij hun eigen club. Om het
vervolgens niet te halen, in een tweede team terecht te komen of middels een bindende
wedstrijd voor een jaar vastgelegd te zijn.
De terugweg is vaak afgesloten. Het kind durft zelf niet terug. Of de andere club wil het kind
niet meer terug vanwege het verkeerde voorbeeld. Gevolg: een op jonge leeftijd zwervend
bestaan langs de amateurvelden.

Er is een groot maatschappelijk debat gaande over de waarde die de vereniging in het huidige
sociale klimaat moet worden toegedicht. De waarde wordt hoog ingeschat. Door de overheid
en dat is omarmd door de KNVB: de maatschappelijke kracht van de vereniging is sterk. Geef
de clubs daarom meer ruimte om die taak te vervullen.
Het geld raakt bij veel amateurclubs op. We signaleren een trend dat kinderen op steeds
jongere leeftijd worden benaderd om bij een andere amateurclub te komen spelen. We
naderen het punt dat het niet meer loont om zelf goede spelers op te leiden in de jeugd. Dat
betekent niet alleen werkloosheid bij jonge, talentvolle trainers van diverse sportacademies
en/of KNVB, maar bovenal bereik je het tegenovergestelde: de individuele ontwikkeling van
kinderen stagneert, er wordt niet meer in geïnvesteerd. Clubs verliezen hun primaire functies,
kinderen zijn de dupe.
We moeten voorkomen dat we in een situatie verzeild raken waarbij amateurclubs met vier
man om de keukentafel bij een jongetje van 13 zitten omdat hij een klasse hoger kan spelen.
Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.
Wij zeggen:
�
�
�
�
�

Geef het goede voorbeeld
Clubs onderling gaan normaal en respectvol met elkaar om en halen geen spelers bij
elkaar weg
Benut de maatschappelijke en sociale kracht van de eigen vereniging
Heb respect voor natuurlijke, sportieve verhoudingen
Blijf investeren in de individuele ontwikkeling van het kind, c.q. de jeugd.
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