Notitie verbetering doorstroming A-junioren naar de senioren
In opdracht van het voetbalbestuur tot stand gekomen in enkele overleggen van Floris Schneemann
met Ruud Nijenhuis, Rutger Stijlaart, Tanim Hermie en Michiel Oldenhof.

Aanleiding
Onbekend maakt onbemind, luidt een bekend gezegde. Helaas geldt dat op Kampong voor veel Ajunioren als het over voetballen in de senioren van Kampong gaat. En daarom is het de hoogste tijd
dat we A-junioren in hun laatste jaar in de jeugd beter voorbereiden op hun overgang naar de
senioren van Kampong. In dit voorstel staan heel concrete stappen om dit te bereiken.

Onderscheid groepen A-junioren






A-junioren die in aanmerking komen voor de selectie K1 (O19-1)
A-junioren die in aanmerking komen voor de selectie K2 (O19-1)
A-junioren die in aanmerking komen voor de selectie K3 (O19-1 en O19-2)
A-junioren die naar lagere (vrienden)seniorenteams op Kampong gaan
A-junioren die stoppen of niet op Kampong willen blijven voetballen

Laatste seizoen in de junioren
1. O19-1 speelt twee of drie keer per seizoen een oefenwedstrijd tegen K2.
2. O19-2 speelt een of twee keer een oefenwedstrijd tegen K3.
3. Medio december: de TCS, JTC en de trainers van K1, K2 en O19-1 praten met de hele O19-1
om het ‘doorstroombeleid ‘ uit te leggen en de verwachtingen over en weer op elkaar af te
stemmen. Na deze uitleg traint O19-1 samen met K1 en K2 (mini-toernooitje oid).
4. Zo snel mogelijk na deze gezamenlijke training krijgt elke tweedejaars O19-1 speler een jonge
selectiespeler (joekie) toegewezen die hem opvangt tijdens de trainingen bij de senioren, op
de zondagen (zie 6.) en tijdens het zomeravondvoetbal en hem bekend maakt met de
gebruiken bij senioren bij Kampong.
5. Tweedejaars O19-1 junioren die naar verwachting naar selectie K1 of K2 gaan, trainen vanaf
de winterstop regelmatig mee met K1 of K2. Wie, wanneer en hoe vaak wordt door de
trainers van K1 en K2 in overleg met de trainer van O19-1 vastgesteld. De eerste training zal
in principe altijd bij K2 plaatsvinden. Daarna kunnen spelers, als zij het niveau aan kunnen, bij
K1 gaan meetrainen.
6. Alle tweedejaars O19-1 junioren gaan na de winterstop twee keer mee op zondag met K1, K2
of K3 volgens een vastgesteld schema. Deze A-junioren weten dus wanneer zij aan de beurt
zijn. Zij mogen op zaterdag gewoon spelen in O19-1. Trainers K1/2/3 bepalen of de junior
met K1, K2 of K3 meegaat. Speeltijd op zondag is niet gegarandeerd.
7. De TCS en trainers K1 en K2 kijken regelmatig naar wedstrijden van O19-1 en ook een paar
keer naar O19-2.
8. Begin maart: de TCS en JTC voeren korte gesprekjes met alle tweedejaars O19-1 spelers om
te vragen hoe het meetrainen gaat en het meegaan op zondag. De spelers wordt verteld dat
zij op 15 april uitsluitsel moeten geven over wel of niet op Kampong blijven voetballen het
volgende seizoen.*

9. Eind maart: de JTC vraagt aan de trainer/coach van O19-2 om in zijn team te inventariseren
welke spelers van plan zijn op Kampong te blijven voetballen, of zij in een vriendenteam
willen gaan spelen of zo hoog mogelijk willen worden ingedeeld. De laatste groep spelers
traint vervolgens in april een paar keer mee met K3 om het niveau en de sfeer te proeven.
10. Medio april: de TCS vraagt samen met de JTC en de trainer van O19-1 in persoonlijke
gesprekjes uitsluitsel van alle tweedejaars O19-1 spelers of zij bij Kampong willen blijven
voetballen het volgende seizoen.
11. Eind april: de JTC geeft aan de seniorencommissie door welke tweedejaars O19-2 en O19-3
spelers ingedeeld willen worden in een lager (vrienden) team op kampong.
*Als een speler aangeeft te gaan stoppen met voetbal of naar een andere club te gaan het volgende
seizoen, moeten we per geval bekijken hoe we daarmee omgaan (wel of niet meetrainen etc.).

Indeling A-junioren in de senioren





Hoofdtrainer K1 bepaalt in overleg met TCS* welke A-junioren de voorbereiding starten in
selectie K1/2.**
Trainer K2 bepaalt in overleg met TCS* welke A-junioren de voorbereiding starten in selectie
K2/3.**
Trainer K3 bepaalt in overleg met TCS* welke A-junioren de voorbereiding starten in selectie
K3.**
De seniorencommissie zorgt voor een tijdige indeling van de A-junioren, die niet naar selectie
K1/2/3 gaan, in lagere seniorenteams.

* De JTC en trainers O19-1 en O19-2 wordt advies gevraagd over de indeling van alle A-junioren die
senior worden.
** De voorbereiding bij de senioren start met drie groepen: selectie K1/2, selectie K2/3 en selectie
K3. Bij de start van de competitie worden – mede op basis van wat spelers tijdens de voorbereiding
hebben laten zien - alle spelers ingedeeld in selectie K1, K2 of K3.
Hoofdtrainer K1 kan (in overleg met TCS, JTC en trainer O19-1) tijdens het seizoen een A-junior
toevoegen aan selectie K1 als hij die speler op een specifieke positie nodig heeft of als de speler in
kwestie zoveel talent heeft dat hij in O19-1 niets of weinig meer leert.

Eerste seizoen in de senioren




Elke A-junior die in selectie K1/2/3 komt, heeft een half jaar eerder al een joekie toegewezen
gekregen die hem opvangt tijdens de voorbereiding en bekend maakt met de gebruiken bij
de senioren van Kampong gedurende het competitieseizoen.
De TCS voert samen met de betreffende trainer van K1/2 drie keer een voortgangsgesprek
met elke eerstejaars senior. Bij de start (begin september), halverwege (rond de winterstop)
en op het einde van het seizoen (medio april). In deze gesprekken wordt de eerstejaars
senior gevraagd wat hij er tot dan toe van vindt in de senioren en komen zijn ambities en
verbeterpunten aan de orde. De joekies zijn ook bij deze gesprekken aanwezig.

