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DEN HAAG - Een groep kleine voetbalclubs is lijnrecht tegenover grotere
amateurclubs komen te staan. De kleinere clubs vinden dat hun talentvolle
voetballers worden gepikt door de grotere clubs. Zo’n 15 verenigingen
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hebben in een convenant afgesproken niet meer mee te werken aan de
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scouting van hun talenten.

18:00 Henk Fraser zet krabbel onder

Clubs als ASC, DoCos, RCL, DSO, vv Oegstgeest willen niet dat hun spelers van club

15:28 ADO Den Haag niet akkoord met
voorstel aanklager

tweejarig contract

wisselen tijdens het voetbalseizoen. Dat zou voor teveel onrust zorgen. Alleen is dit tegen de
regels van de KNVB. De voetbalbond heeft ondertussen al een tuchtzaak aangespannen
tegen DSO uit Zoetermeer. Zij weigeren mee te werken aan een verzoek van de de Alphense
Boys.

(advertentie)

‘Het gaat soms om tientallen spelers per jaar die worden uitgenodigd door een andere
amateurclub, om bijvoorbeeld daar te komen kijken, trainen of stage te lopen,’ zegt Bert Jan
Smallenbroek van vv Oegstgeest. Hij heeft het convenant ook ondertekend.
'Spelers weggepikt'
Smallenbroek: ‘De goede spelers worden zo weggepikt. Maar het grootste probleem is dat ze
gedurende het seizoen allerlei spelers voor stages en trainingen vragen. Ongericht worden er
dan allerlei uitnodigingen verstuurd. Dat zorgt voor veel onrust in het team en het zorgt voor
veel teleurgestelde voetballertjes.’
De clubs zijn er er niet op tegen dat een speler van club wisselt. ‘We willen ze echt niet aan
de ketting leggen, maar we vinden dat het scouten moet worden voorbehouden aan de
Regionale Jeugd Opleidingen van de KNVB, ondergebracht bij betaald voetbalverenigingen.
En dat het alleen kan na afloop van het voetbal seizoen. Dan is er genoeg tijd voor stage,
oefenwedstrijden en gesprekken’
Tuchtcommissie
De ene voetbalvereniging kan een speler het hele seizoen opeisen en daar moet de andere
club dan aan meewerken. Dat zijn de regels van de KNVB. Omdat DSO uit Zoetermeer heeft
geweigerd mee te werken aan zo’n verzoek is de Alphense Boys een zaak gestart bij de
tuchtcommissie van de KNVB.
Bob Valkenburg van Alphense Boys vindt dat de convenantclubs zich niet aan de regels
houden. 'Wij doen alles precies volgens de regels van de bond. We geven die jongens een
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kans op een hoger niveau te spelen. We hebben wel een gesprek gehad met die clubs, maar
we staan lijnrecht tegenover elkaar.'
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