Aanvulling 1 september 2016
1. KNVB leeftijdsgrenzen vanaf 2016 - 2017
Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen.
Deze passen in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid
van het voetbal, spannende competities en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.
Al deze elementen zijn terug te vinden in de toekomstige uitwerking van de nieuwe
aanduidingen voor de jeugdcompetities. Wat betekent dit voor verenigingen?
Internationaal gebruikelijke aanduidingen
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor
in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 19 (jaar) tot en met
Onder 6 (jaar). Zie ook het schema.
C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de Cjunioren. Feitelijk verandert er dus niets. De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en
Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen in het land al worden aangeboden, worden
dus ook in het komende seizoen op dezelfde wijze georganiseerd.
J staat voor jeugdcompetitie
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van
jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in
één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen
Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook
een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.
De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal
straks het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn
dan in voorgaande jaren.
Waarom veranderen de aanduidingen ?
Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze
aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De kwaliteit
van het voetbal bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om
bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten is
hier nu al sprake van.
In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen en de oude aanduidingen overzichtelijk
naast elkaar gezet.
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In het LHC Technisch Beleidsplan Jeugd moet voor de oude benaming voortaan de
nieuwe teamnaam gelezen worden!
De peildatum is 31 december van enig jaar.

Leeftijd
Onder 19/Onder 18
Onder 17/Onder 16
Onder 15/Onder14
Onder 15/Onder 14
meisjes
Onder 13/Onder 12
Onder 13/Onder 12
meisjes
Onder 11/Onder 10
Onder 11/Onder 10
meisjes
Onder 9/Onder 8
Onder 9/Onder 8
meisjes
Onder 7

Nieuwe naam
JO19-1 cq JO19-2
JO17-1 cq JO17-2
JO15-2 cq JO15-2 cq JO15-3
MO15-1 cq MO15-2

Oude naam
A1 cq A2
B1 cq B2
C1 cq C2 cq C3
MC1 cq MC2

JO13-1 cq JO13-2 cq JO13-3
MO13-1 cq MO13-2 cq
MO13-3
JO11-1 cq JO11-2 cq JO11-3
MO11-1 cq MO11 -2 cq
MO11-3
JO9-1 cq JO9-2 cq JO9-3
MO9-1 cq MO9-2

D1 cq D2 cq D3
MD1 cq MD2 cq MD3

JO7

MiniF

E1 cq E2 cq E3
ME1 cq ME2 cq ME3
F1 cq F2 cq F3
MF1 cq MF2

2. Indeling nieuwe leden (Hfdst 9.3)
Nieuwe onbekende spelers worden voor proeftrainingen in principe bij het hoogste
jeugdteam van zijn leeftijdscategorie geplaatst (A t/m D), voor E/F kunnen sociale
voorkeuren gelden

3. Implementatie LHC Technisch beleidsplan Jeugd
Stand van zaken 1e stappenplan
1. Upgraden materiaal
Het upgraden van het materiaal is een doorlopend proces en heeft alle aandacht van het Jeugden Hoofdbestuur.
2. Opleiding kader
In overleg met de KNVB zal in januari 2017 in Kerkrade een cursus pupillentrainer worden
georganiseerd. LHC zal met zoveel mogelijk kandidaten deelnemen.
3. Formeren team A-junioren
Met ingang van seizoen 2016-2017 zal LHC met een A-team deelnemen aan de competitie
in de 2e klasse District Zuid II.
Het team staat onder leiding van een trainer-coach die in bezit is van TCIII, conform het
gestelde in Hfdst 9.16 Eisen aan jeugdtrainers.
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4. Aanstellen technisch jeugdcoördinator
In afwijking van het voornemen, verwoord in Hfdst 9.1 Randvoorwaarden voor succes, bullit
2, is besloten om voor de A en B geen afzonderlijke technisch jeugdcoördinator te benoemen.
De trainers van A en B voeren periodiek overleg met de Technische Commissie.
De C- en D-teams hebben inmiddels een technisch jeugdcoördinator als
klankbord/begeleiding. De functie technisch jeugdcoördinator E/F/MiniF is nog vacant!
5. Inrichten SpelerVolgSysteem (SVS)
Het begrip ‘spelervolgsysteem’ (SVS) is een systeem waarmee jeugdspelers worden
geobserveerd, getoetst, gecontroleerd en wel op vaste tijdstippen. Op die manier kan worden
vastgesteld in welke mate het kind profiteert van de opleiding en hoe het zich sociaalemotioneel ontwikkelt. Voor LHC is dit een goed middel om de ontwikkeling van
jeugdspelers te volgen zodat, indien nodig, tijdig de leersituatie kan worden aangepast.
Het is schier onmogelijk om van alle teams (A t/m D) een compleet en deskundig
beeld te krijgen, waarbij ook nog de sportieve belangen van ieder lid niet uit het oog
verloren mogen worden.
Om in de toekomst iedere jeugdspeler op een gelijkwaardige basis te beoordelen en zo te
komen tot een succesvol, doch verantwoord selectiebeleid wordt het SVS opgezet.
De gegevens van de gebruikte formulieren worden vastgelegd in een spelersdossier. Het
beoordelingssysteem, met behulp van Excel, is eenvoudig van opzet.
Het formulier wordt 2x per seizoen ingevuld: bij het begin van de winterstop en aan
het eind van het seizoen, steeds na de laatste competitiewedstrijd. Daardoor kan het
formulier dienen als houvast voor de teamindeling. Het formulier wordt gebruikt
voor de leeftijdscategoriën A t/m D.
Met het SVS creëert LHC zichzelf de mogelijkheid om de kwaliteiten en ontwikkeling van
iedere individuele speler op objectieve wijze te inventariseren om iedere speler te laten
voetballen op het niveau wat bij hem of haar past ofwel door hem of haar gewenst is.
Trainers, leiders en andere aan de club verbonden personen vergaren informatie die niet
verloren mag gaan wanneer deze personen op een gegeven moment LHC verlaten. Al deze
informatie moet behouden blijven en (online) beschikbaar zijn voor de toekomst.
Met de ingebruikname van het SVS, zal het spreekwoordelijke mes aan twee kanten snijden:
iedere speler voetbalt op het niveau waarop hij of zij zich het beste thuis voelt en LHC zal de
beschikking hebben over de meest talentvolle en gemotiveerde spelers voor de hoogste
teams.
Het SVS staat onder beheer van de Technische Commissie Jeugd die zorgt voor de periodieke
invulling en is middels de bekende link terug te vinden in map 9. SpelerVolgSysteem op
Dropbox/Website.
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