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DOELSTELLING:
1.

De jeugdspelers van S.V.HOOFDDORP, voortbouwend op het bestaande Jeugdplan,
te behouden voor onze vereniging.

2.

De overgang van jeugd naar senioren gaat gepaard met een specifieke selectie
aanpak, waarbij het voortbrengen van prestatief gerichte jeugdspelers met
mogelijkheden voorop staat.

3.

Jeugdspelers, die buiten de selectie vallen en spelers die gekozen hebben voor
recreatief voetbal worden op een zorgvuldige wijze ingedeeld in de senioren
geleding, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun wensen
alsmede hun vaardigheden.

PROCEDURE AANPAK OVERGANG:
Bij voorkeur half januari wordt aan de 2e jaars A-Junioren selectie spelers de volgende
vragen gesteld:
- keuze zaterdag of zondag voetbal.
- keuze prestatief of recreatief voetbal.
Deze actie wordt tot stand gebracht door het Bestuurslid Voetbalzaken in samenwerking
met de A1-juniorentrainer en de TC Junioren.

•

PRESTATIEF

Het Bestuurslid Voetbalzaken verzoekt de A1-junioren trainer en de A2-junioren trainer
evenals de TC Junioren de 2e jaars spelers uit de A1 en A2 te beoordelen .
Na overleg met het Hoofd Jeugdopleiding worden de geselecteerden onder de aandacht
gebracht van de Hoofdtrainer.
Deze actie vindt plaats in de periode 15 januari – 15 februari.
Na de winterstop( bij voorkeur 1e week van februari) trainen de geselecteerde jeugdspelers
één keer per week mee met een selectiegroep van de gekozen geleding (zaterdag of
zondag). De overige trainingsactiviteiten worden volbracht bij de A-junioren.
De TC Junioren / Hoofd Jeugdopleiding overlegt met de betrokken senioren selectietrainers
over de trainingstijden en de uitvoering. De A-junioren trainers worden hierbij nauw
betrokken.
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Tijdens het gehele lopende seizoen wordt van de senioren trainers verwacht dat zij zich
periodiek oriënteren richting A(1)-jeugd. (Bekijken enkele wedstrijden van de A1).
Een extra middel tot oriëntatie voor de technische staf betreft het bezoeken / begeleiden
van wedstrijden voor spelers onder 23 jaar.
De mogelijkheid moet bestaan om, na overleg met het Hoofd Jeugdopleiding, de A-junioren
trainers, Hoofdtrainer, Jeugdvoorzitter en Bestuursleden Voetbalzaken en Senioren een
talentvolle jeugdspeler vervroegd over te laten gaan naar een senioren selectie.
De ouders/verzorgers van de betreffende speler zullen in een dergelijke actie worden
betrokken.
Tevens moet de mogelijkheid bestaan om, na overleg, één of meerdere geselecteerde Ajunioren in de tweede helft van de competitie reeds te betrekken bij de senioren selecties.

•

RECREATIEF

Bij de recreatief ingestelde spelers dan wel spelers die niet voor selectie in aanmerking
komen werkt de wedstrijdsecretaris A-junioren nauw samen met de wedstrijdsecretarissen
van de zaterdag en de zondag afdeling. Dit met het oogmerk naar vermogen tegemoet te
komen aan de wensen en mogelijkheden van de overkomende jeugdspelers. Energie dient
gestoken te worden in het enthousiasmeren van deze spelers om te blijven voetballen.

EVALUATIE
Aan het einde van het seizoen (half mei) evalueren het Bestuurslid Voetbalzaken, het
Bestuurslid Senioren en het Hoofd Jeugdopleiding het verloop van de gevolgde procedures
en resultaten.
Het Bestuurslid Voetbalzaken neemt de organisatie van deze evaluatie op zich.
Het bestuur van de S.V.HOOFDDORP bespreekt in de eerstkomende vergadering de
resultaten van deze evaluatie en actualiseert zonodig de overgangsaanpak voor het nieuwe
seizoen.
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