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Flevo Boys, een club met ambitie 

v.v. Flevo Boys in Emmeloord is een professionele zaterdagamateurvoetbalvereniging. De grootste 

vereniging in de Noordoostpolder, met meer dan 1250 leden, heeft een regionale functie met een 

landelijke uitstraling. Flevo Boys heeft aantrekkingskracht op (jonge) talentvolle spelers uit Emmeloord, 

de dorpen en omliggende gemeenten.  

Een team van Flevo Boys speelt in een herkenbaar spelsysteem, met een positieve voetbalopvatting en 

gaat altijd op een sportieve manier de strijd aan. Jeugdspelers van Flevo Boys onderscheiden zich door 

hun uitstekende technische en tactische vaardigheden.  

Flevo Boys is een vereniging met ambities. De belangrijkste ambitie is: met selectieteams voetballen op 

het hoogst haalbare amateurniveau. Ambities realiseren we met een goede mix van professionals en 

vrijwilligers. Door een goede opleiding van jeugdspelers en het investeren in betrokken begeleiders 

werken we aan een solide basis voor aanvoer naar het paradepaardje van de vereniging: Flevo Boys 

Emmeloord.  

 

Plezier en prestatie 

Voetbalplezier staat voorop. Als je plezier hebt, komen de prestaties vanzelf. Plezier betekent dat 

iedereen bij de vereniging zichzelf kan zijn met leuke trainingen met vrienden/vriendinnen voor een 

wekelijkse prestatie tijdens de voetbalzaterdag. Selectieteams van de jeugd en senioren spelen 

Hoofdklasseniveau of hoger. Onder leiding van professionele trainers is ook hier plezier altijd de basis. 

Plezier en prestatie gaan hand in hand bij Flevo Boys. 
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Inleiding 

Dit plan biedt duidelijkheid omtrent selectieprocedures en laat zien hoe individuele spelers kunnen 

doorstromen van jongste kabouter tot volwaardige senior. We willen transparant zijn in 

selectieprocedures, wie de selectie samenstelt en hoe spelers worden beoordeeld. 

Dit plan is opgesteld door het Hoofd jeugdopleiding. Het Hoofd jeugdopleiding is eindverantwoordelijk 

en bewaakt de uitvoering van dit plan. Hij valt onder directe leiding van de voorzitter van de commissie 

Technische zaken (bestuurslid Flevo Boys). 

 

Samenwerking 

Flevo Boys is per 1 juli 2012 een kwalitatief samenwerkingsverband aangegaan met SC Heerenveen. 
Flevo Boys zal SC Heerenveen structureel informeren over talenten in de eigen club en verleent 
medewerking als jeugdspelers door SC Heerenveen voor een stage worden uitgenodigd. Er zijn 
onderlinge oefenwedstrijden en toernooien tegen teams van de Voetbalacademie Heerenveen. 
 SC Heerenveen biedt technische ondersteuning. Dit kan advies zijn over training, trainers, coaching, 
individuele begeleiding van spelers en warming-up/blessurepreventie. 
Om een compleet beeld van een speler te krijgen en dus een rechtvaardig beleid te voeren, is het van 

belang dat spelers vaak en door verschillende personen van dichtbij worden bekeken, tijdens trainingen 

en wedstrijden, en dat de bevindingen met elkaar worden gedeeld en gerapporteerd. Zodoende kan een 

zo objectief mogelijk beeld worden geschetst.  

 

Ouders 

De jongste jeugdspelers die in aanmerking komen voor een selectieteam zijn mogelijk nog geen 9 jaar 

oud. Bij Flevo Boys is de selectieprocedure voor de jonge spelertjes een samenwerking tussen de 

spelers, ouders  en de vereniging. Flevo Boys wil ouders optimaal informeren. In eerste instantie doet de 

trainer van het team dit. Maar ook de Technisch coördinator verplicht zich tot het regelmatig 

informeren. De ouders hebben een even zo belangrijke taak tot informeren. Ouders geven aan hoe hun 

kind reageert op een bepaalde training. Of hoe de speler omgaat met de wedstrijdspanning. En mogelijk 

heeft alles invloed op schoolprestaties. Bij Flevo Boys willen we samen met de ouders een optimaal 

voetbalklimaat creëren waarin een speler veel plezier beleeft en optimaal presteert! 
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Doelstelling  

 

Iedereen is welkom bij Flevo Boys om te voetballen, uit de eigen gemeente of daarbuiten, jongens en 
meisjes. Iedereen die plezier heeft in voetballen kan lid worden bij Flevo Boys. Flevo Boys onderscheidt  
recreatieve en competitieve teams. Dit plan richt zich met name op spelers die in aanmerking komen 
voor competitieve teams: de selectieteams. Het geeft aan welke intentie we bij Flevo Boys met 
selectiespelers hebben en hoe we het individu centraal stellen.   
Dit plan is een basisvoorwaarde om spelers uit de eigen jeugd door te laten stromen naar het eerste 

elftal. Vanaf de jeugd spelen de spelers in een zo hoog mogelijk team. Van jongs af aan worden ze 

gevolgd in hun ontwikkeling en worden ze getraind door speciaal aangestelde trainers. We willen 

bereiken dat de selectie van Flevo Boys Emmeloord uit minimaal 7 basisspelers bestaat, die uit de eigen 

jeugd (minimaal 4 jaar) zijn voortgekomen.  

We streven naar maatwerk. Het gaat om het individu in deze teamsport! We willen een bepaalde speler 

zich laten ontplooien, beter laten voetballen. We kijken wat het beste opleidingplan is voor iedere 

individuele speler. 

 

Transparante selectie leidt tot doorstroom en optimale ontwikkeling 

 Duidelijkheid en transparantie over de selectieprocedure 

 Doorstroming van jeugdspeler in de leeftijdsgroep en uiteindelijk naar het eerste van Flevo Boys 

 Ruimte en aandacht voor een individuele speler om zich optimaal te ontwikkelen 

Competitieve jeugdteams zijn selectieteams: F1/F2, E1/E2, D1/D2,C1/C2, B1/B2 en A1/A2. Huidige 

situatie als volgt: 

F1 speelt Hoofdklasse  F2 speelt Eerste klasse 

E1 speelt Hoofdklasse  E2 speelt Hoofdklasse 

D1 speelt 2e Divisie  D2 speelt Eerste Klasse 

C1 speelt 3e Divisie  C2 speelt Tweede klasse 

B1 speelt  3e Divisie  B2 speelt Hoofdklasse 

A1 speelt 4e Divisie  A2 speelt Eerste klasse 

Het streven is dat de eerste selectieteams op tweede divisieniveau actief zijn. Tweede teams moeten 

hoofdklasse spelen, zodat het gat tussen eerste en tweede team voor jeugdspelers te overbruggen is.  

Vanaf seizoen 2013-2014 is het streven van de technische commissie, dat D3 een eerstejaars team wordt 

(dus combinatie E1 en E3) en ook D5 een eerstejaars team wordt (beste spelers E4, E7, E8 enz). D1, D2 

en D4 worden dan tweedejaarsteams. Dit voorkomt dat D2 spelers kunnen ‘blijven zitten’. De speler gaat 

dan vanaf volgend seizoen van D3 naar D2 of D1. 

Op dit moment spelen alle selectieteams vanaf de C-junioren te laag. Er moeten nog grote stappen 

gemaakt worden. Eén stap is om alle spelers in te delen in het team dat het beste bij hen past. Wanneer 

een jeugdspeler in het juiste team (niet te hoog, niet te laag) zit, kan hij zich optimaal ontwikkelen.  
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Geen selectiespeler, of wel? 

Voor recreatieve teams gaat het minder om de prestaties, meer om het plezier. Bij Flevo Boys worden 

juist ook deze teams goed getraind en begeleid. Enkele spelers in deze teams ontwikkelen zich mogelijk 

tot nieuwe selectiespelers. Zij worden gevolgd door de selectietrainers en interne scouts om hen 

mogelijk in een hoger team te plaatsen. 

Bij Flevo Boys is het streven dat een speler, t/m de D2, niet twee jaar in het zelfde team speelt. Voor 

deze kinderen (op ieder niveau) is het belangrijk dat ze aan het eind van het seizoen gevoelsmatig een 

stapje omhoog gaan. Hier moet in de selectie dus rekening mee worden gehouden. Bij hoge 

uitzondering, op basis van wangedrag of slechte inzet, kan een kind blijven zitten in een team of zelfs 

teruggeplaatst worden. 

 

Geen selectiewedstrijden 

Door middel van onze uitgebreide selectieprocedure proberen we zoveel mogelijk om 

selectiewedstrijden te voorkomen. Selectiewedstrijden aan het einde van het seizoen leveren voor de 

spelers veel spanning én onduidelijkheid op. Voor trainers, coördinatoren, scouts en Hoofd 

jeugdopleiding is het onmogelijk en onwenselijk om de selectie op basis van één moment te baseren.  

Er wordt gestreefd naar een continue selectieprocedure door het jaar heen, door middel van interne en 

externe scouting, een digitaal spelervolgsysteem (Talento), trainersinput en trainersoverleg. Al voor de 

winterstop moet er een moment zijn waarop geëvalueerd wordt welke spelers in aanmerking komen 

voor een hoger team of zelfs een selectieteam, en natuurlijk ook welke spelers niet. Er wordt een 

voorlopige selectie geformeerd voor het volgende seizoen. 

 Na de winterstop moet door middel van gerichte scouting, meetrainen met een hoger team en het 

spelen van wedstrijden met de voorlopige selecties, duidelijk worden welke spelers daadwerkelijk 

geselecteerd worden, dan wordt van de voorlopige selectie een definitieve selectie gemaakt.  

Ruim voor de zomerstop moet duidelijk zijn welke spelers in een selectieteam spelen. Het streven is om 

vóór 1 juni de selectieteams definitief te maken.  
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Talent zien en talent volgen 

 

Talent is een begrip, dat moeilijk is te vatten. En nog moeilijker te meten. In de ogen van de één heeft 

een speler talent, de ander ziet dat talent mogelijk niet. Talent is een onderscheidende kenmerk van een 

voetballer. Goede traptechniek, balbehandeling, spelinzicht of een combinatie van alles? We spreken bij 

Flevo Boys liever niet over talenten, maar over selectiespelers. Een selectiespeler wordt geselecteerd, 

omdat hij/zij voldoet aan kenmerken en zich daardoor onderscheidt van ander voetballers in een 

bepaalde leeftijdscategorie.  

Een selectiespeler gedraagt zich in eerste instantie voorbeeldig. Zijn technische en tactische 

vaardigheden zijn bovengemiddeld. Minstens zo belangrijk is de coachbaarheid. Luistert een speler naar 

zijn trainer en voert hij de opdrachten goed uit? Spelers die in aanmerking komen voor selectieteams 

van Flevo Boys hebben dus specifieke kenmerken. De belangrijkste zijn: 

 Leeftijd 

 Gedrag 

 Technische vaardigheid 

o Dribbelen 

o Passing met binnenkant voet 

o Passing met wreef 

o Passeren 

o Kappen/draaien 

o Schieten 

o Koppen 

o Tweebenigheid 

 Tactische vaardigheid 

o Vrijlopen (ruimtes zien) 

o Juiste medespeler aanspelen 

o Druk zetten 

o Verdedigen 

 Fysiek 

o Snelheid 

o Explosiviteit 

o Kracht 

o Looptechniek 

o Coördinatie 

 Mentaliteit 

o Winnaarsmentaliteit 

o Omgaan met tegenslagen 

o Coachbaarheid 

 Communicatie 

o Coaching 
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Wie maken de selecties?  

De meeste ouders vinden dat hun kind wel voldoet aan de selectiekenmerken. En toch vinden we bij 

Flevo Boys dat niet iedereen in aanmerking komt. In tegendeel, het is uitzonderlijk om in een 

selectieteam te spelen. Selecteren doen we niet willekeurig. Interne en externe scouts brengen spelers 

in beeld. Selectietrainer, technisch coördinator en Hoofd jeugdopleiding (allen gekwalificeerde mensen) 

bepalen of een speler in aanmerking komt voor een selectieteam. 

Bij de selectieteams ABCD-jeugd zijn de selectietrainers verantwoordelijkheid voor het maken van de 

selecties. Zij weten welke kwaliteiten zij nodig hebben voor de manier van spelen die ze voor ogen 

hebben. Dit gebeurt in overleg met de technisch coördinator, de interne scouts en met de input van 

overige trainers. De interne scouts en trainers hebben een adviserende stem, wat dus verschilt van 

beslissingsbevoegdheid. De technisch coördinator en de Hoofd jeugdopleiding hebben de bevoegdheid  

om in uiterste gevallen beslissingen te nemen of terug te draaien. De trainers zullen dit dan moeten 

honoreren.    

Bij de E/F-pupillen worden de selecties samengesteld in overleg tussen technisch  coördinator, de 

interne scouts en door de input van de trainers. De trainers hebben een adviserende stem, welke 

wederom verschilt van beslissingsbevoegdheid.  

 

Technische, tactische en fysieke vaardigheden 

Bij het selecteren letten we voornamelijk op technische vaardigheden en op tactisch inzicht. Zeker bij de 

pupillen zijn basisvaardigheden het belangrijkst: dribbelen, passen, passeren, kappen/draaien en 

schieten. Wanneer spelers uiteindelijk door willen stromen naar het eerste elftal zullen zij moeten 

beschikken over zeer goede technische vaardigheden; hier moeten we dus al van jongs af aan prioriteit 

aan geven. 

Vanaf de junioren (C-jeugd) worden ook tactische vaardigheden belangrijk. Dit betekent dat spelers het 

inzicht hebben om taken uit te voeren bij het verdedigen en aanvallen, die horen bij positie en linie van 

de desbetreffende speler, en dat ze dit ook daadwerkelijk uitvoeren. 

Uiteraard zijn fysieke kenmerken ook belangrijk, maar dit gaat veel verder dan de oppervlakkige 

kenmerken lengte en kracht. Fysieke vermogens die wij belangrijk vinden zijn snelheid, coördinatie, 

stabiliteit en looptechniek. Dit zijn vaardigheden waar een speler zijn hele voetballeven plezier van 

heeft. Een voorsprong in lengte (en dus kracht) bij de jongere jeugd ten opzichte van andere spelers, zal 

na verloop van tijd verdwijnen. Een jongetje dat in de pupillen heel groot en sterk is en daardoor veel 

scoort en alle duels wint, maar geen technische vaardigheden heeft, komt dus meestal niet in 

aanmerking voor een (hoog) selectieteam.  

 

Leeftijd 

Vooral bij de pupillen selecteren we in eerste instantie op leeftijd. Eerstejaars worden bij elkaar 

ingedeeld en er zijn ook teams voor tweedejaars. Bijvoorbeeld E3 en E5 zijn teams voor eerstejaars E-
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pupillen, zij stromen het jaar erna door naar E1, E2 of E4, wat teams zijn met voornamelijk tweedejaars 

E-pupillen.  

Ook bij de D-pupillen selecteren we op basis van leeftijd. Eerstejaars D-pupillen spelen in een soortgelijk 

systeem naar D3 en D5. Voor een uitzonderlijk talent kan een uitzondering worden gemaakt, omdat 

voor zijn ontwikkeling het beter is om direct naar D1 te gaan. Tweedejaars D-pupillen spelen dan in D1, 

D2 of D5. Spelers spelen zo niet twee jaar achter elkaar in hetzelfde team.  

Vanaf de junioren (C-teams) worden spelers niet meer ingedeeld op basis van leeftijd, maar op basis van 

kwaliteit. Spelers van D1, D2 en D4 gaan dan naar C1, C2, C3, C4 of lager, afhankelijk van hun 

kwaliteiten. Vanaf de C-junioren zullen spelers dus twee jaar achter elkaar in hetzelfde team kunnen 

blijven, wanneer zij op basis van hun voetbalkwaliteiten (en gedrag) niet in aanmerking komen voor een 

hoger team.  

 

Teams bij elkaar houden 

Zeker bij lagere pupillen- en juniorenteams bestaat vaak de wens om als team bij elkaar te blijven. Hier 

wordt altijd rekening meegehouden. Spelers die individueel er bovenuit steken in deze teams behouden 

de mogelijkheid, wanneer ze dat zelf ook willen, naar een hoger te team te gaan. Door de wens bij 

elkaar te blijven, is het voor deze teams niet altijd mogelijk om door te stromen naar een hoger team, en 

zal soms zelfs een stapje terug moeten worden gedaan. Dit is een individuele wens van een compleet 

team en wordt per geval bekeken door de Voetbalcoördinator in overleg met de desbetreffende trainer. 

 

Gedrag 

Wanneer spelers zich in een seizoen gedragsmatig van een negatieve kant laten zien, dan moeten deze 

spelers niet in aanmerking komen voor een hoger team. Echter, we moeten ook een situatie voorkomen 

waarin alle ‘moeilijke’ jongens worden gedropt in de laagste teams. Moeilijk gedrag betekent dus ook 

niet dat een speler naar een lager team moet, maar wel dat een speler niet in aanmerking komt voor 

een hoger team. We willen negatief gedrag niet belonen. Een speler (en zijn ouders/verzorgers) zal 

hierover geïnformeerd worden door de trainer samen met de Voetbalcoördinator ten tijde van dit 

gedrag. Als na herhaaldelijke gesprekken/waarschuwingen geen verbetering ontstaat, kan besloten 

worden tot bovenstaande maatregel. 
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Organisatie  

 

Om dit plan te realiseren wordt vanaf het seizoen 2012-2013 met een nieuwe organisatiestructuur 

gewerkt. Flevo Boys kent een Voetbalcommissie en een Technische commissie. De Voetbalcommissie 

houdt zich bezig met het organiseren en faciliteren van wedstrijden/trainingen van jeugdteams. Zij 

creëert een optimale conditie voor leden om te trainen en de wedstrijden te spelen. Ze heeft zicht op 

alle spelers, teams, begeleiders en trainers en is voor hen aanspreekpunt. Zij informeert spelers 

(ouders/verzorgers) over bijvoorbeeld wedstrijdwijzigingen, trainingstijden, sluiting velden, 

oefenprogramma, e.d. Voorzitter van de Voetbalcommissie is Wout Jongman. 

De Technische commissie wordt geleid door het Hoofd jeugdopleiding Matthias Frankema, die onder 

directe verantwoording valt van de voorzitter van de Technische commissie Jan Mesu. De Technisch 

coördinator is verantwoordelijk voor de selectieteams en -spelers van een bepaalde leeftijdscategorie. 

Hij bepaalt de teamindeling  in samenspraak met de selectietrainers mede op advies van de scouts.  

 

Het Hoofd jeugdopleiding  

Het Hoofd jeugdopleiding is eindverantwoordelijk voor sportieve en prestatieve resultaten van de 

selectieteams. En uiteindelijk voor de aanvoer van jeugdspelers naar het eerste elftal. Hij bewaakt en 

geeft verdere richting aan het Technisch jeugdbeleid. Samen met de voorzitter Technische commissie 

zorgt hij voor de aanstelling  van selectietrainers. Met hen overlegt hij periodiek over de voortgang en 

ontwikkeling van de deze trainers. Hij draagt voldoende trainingsmateriaal/-voorbeelden aan 

(selectie)trainers. Het Hoofd jeugdopleiding is eindverantwoordelijk voor de indeling van alle 

selectieteams. Tot slot verzorgt hij een optimale afstemming tussen de Voetbalcommissie en de 

Technische commissie.  

Leden van beide commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de voorzitters. 

 

Selectietrainer 

Het wensenlijstje voor een selectietrainer is gering, maar bepalend voor het succes van een 

selectieteam van Flevo Boys. Belangrijk is dat de trainer gevoetbald heeft op hoog niveau (minimaal 

Hoofdklasse) en bij voorkeur een aantal jaren bij Flevo Boys. Opleidingsniveau is minimaal TC3. De groep 

die de trainer traint, moet zich als collectief aantoonbaar ontwikkelen gaande het seizoen. Individuele 

spelers trainen met plezier en maken de groei door om de volgende stap naar een opvolgend 

selectieteam. Een selectietrainer valt onder de directe leiding van het Hoofd jeugdopleiding en 

rapporteert aan hem op periodieke basis. Hij neem actief deel aan periodiek overleg met overige 

selectietrainers en handelt op basis van dit Technisch jeugdplan.  
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Scouts  

Bij Flevo Boys lopen er verschillende interne en externe scouts rond. Interne scouts zijn mensen van 

Flevo Boys zelf, die de kwaliteiten van jeugdspelers in kaart brengen. Zij zullen talenten in een vroeg 

stadium in kaart moeten brengen. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat spelers te lang in 

een (te) laag team spelen. Hierdoor komt de ontwikkeling van een speler in gevaar.  

Er lopen bij Flevo Boys ook externe scouts rond. Zij scouten voor SC Heerenveen, FC Zwolle of een 

andere Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Ook de KNVB heeft scouts rondlopen, die spelers scouten 

voor regionale jeugdselecties. Externe scouts moeten zich van tevoren melden bij Flevo Boys.  
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Digitaal spelervolgsysteem Talento 

 

In het seizoen 2012/2013 starten we met het digitale spelervolgsysteem Talento. Dit systeem maakt het 

mogelijk om de ontwikkeling van technische, tactische en fysieke vaardigheden bij te houden en digitaal 

op te slaan en te volgen.  Trainers zullen met ondersteuning van het Hoofd jeugdopleiding, de 

coördinatoren, de interne scouts en selectietrainers de spelers beoordelen op hun technische, tactische 

en fysieke vaardigheden. Hiermee willen we de ontwikkeling van spelers beter in kaart brengen en de 

mogelijkheid bieden om deze gegevens met elkaar te delen. Dit is een hulpmiddel bij de interne scouting 

en het selectiebeleid. Bovendien kunnen coördinatoren, scouts en Hoofd jeugdopleiding van individuele 

spelers scoutingsrapporten maken en deze ook met elkaar delen.  

Het spelervolgsysteem Talento stelt ons in staat om de ontwikkeling van de jeugdspelers door de jaren 

heen in de gaten te houden. Sommige spelers ontwikkelen zich erg vroeg, andere zijn juist laatbloeiers. 

Het is interessante informatie om te zien waar de ontwikkeling begint en waar deze stokt. Spelers die 

zich snel ontwikkelen, komen in aanmerking voor een hoger team. Spelers die zich niet ontwikkelen, 

zitten misschien wel te laag ingedeeld. In overleg met de trainers beoordelen we de resultaten van het 

spelervolgsysteem.  

Daarnaast heeft het spelervolgsysteem nog veel andere toepassingen. Zo kun je als trainer gemakkelijk 

de trainingsopkomst en de wedstrijdstatistieken bijhouden. Dat stelt je als trainer in staat om op basis 

van objectieve gegevens uitspraken te doen over spelers. Dit komt een transparante selectieprocedure 

zeker ten goede.  
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Scouting 

 

Dit seizoen is gestart met de intensivering van de interne scouting. Interne scouting betekent dat er 

meerdere momenten door verschillende mensen wordt gekeken naar spelers die al bij Flevo Boys 

spelen. Zogenaamde interne scouts zullen het hele seizoen voornamelijk op zaterdagen langs het veld 

staan om spelers te beoordelen tijdens wedstrijden. Zij kunnen dit ongericht doen (alle spelers bekijken) 

of gericht doen (1 of 2 spelers in het bijzonder beoordelen).  

Van selectietrainers wordt verwacht dat zij hierin een rol spelen en op de hoogte zijn van de overige 

teams in hun leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld: de trainer van B1 moet weten welke spelers in B2, B3, C1, 

C2 voetballen. De trainer van B2 moet weten wie er rondloopt in B3, de lagere B-elftallen, C1, C2 en C3.  

Ook coördinatoren hebben hier een rol in. Bijvoorbeeld: de Technisch coördinator ABC bekijkt 

wedstrijden van teams in de leeftijdscategorieën A, B en C-junioren; dus niet alleen van de 

selectieteams, maar ook van de overige teams.  

Tenslotte moet het Hoofd jeugdopleiding een overall overzicht hebben van alle teams en alle spelers. 

Binnen een grote vereniging is het onmogelijk om bij alle teams veelvuldig te kijken, dus het Hoofd 

jeugdopleiding zal met name gericht kijken naar spelers en teams op basis van bevindingen van trainers, 

leiders, coördinatoren en interne scouts.  

 

Externe scouting 

Vanaf seizoen 2012-2013 werken we met externe scouts bij Flevo Boys. Zij zullen wedstrijden gaan 

bekijken van clubs uit de Noordoostpolder en omliggende gemeenten. Om onze rol van regionale 

jeugdopleiding te kunnen vervullen, streven we er naar om de beste spelers uit de Noordoostpolder en 

vlak daarbuiten, die (nog) niet in aanmerking komen voor een BVO als SC Heerenveen en FC Zwolle, bij 

Flevo Boys te laten spelen. Wanneer een speler wordt gescout en daadwerkelijk een meerwaarde kan 

zijn voor Flevo Boys, dan wordt een zorgvuldige procedure gevolgd, waarbij club, ouders en speler 

worden benaderd om bij Flevo Boys te komen meetrainen of mee te doen in een oefenwedstrijd van de 

(nieuwe) selectie.  

De scouting vindt voornamelijk plaats bij de pupillen. Op hogere leeftijd is het voor spelers van 

dorpsverenigingen moeilijk om de stap te zetten naar Flevo Boys, omdat het niveauverschil erg groot is. 

Op jongere leeftijd zal er dus ongerichte scouting plaatsvinden. Scouts bekijken teams en zullen 

opvallende spelers rapporteren. Ook de KNVB en SC Heerenveen spelen hier een rol in, omdat zij 

talentvolle spelertjes stimuleren de overstap naar Flevo Boys te maken, omdat zij zich daar beter en 

sneller kunnen ontwikkelen. 

Toch zullen de externe scouts ook gericht kijken naar spelers uit hogere leeftijdscategorieën, wanneer er 

bij een team wordt geconstateerd dat er voor een specifieke positie een speler nodig is. Wanneer 

bijvoorbeeld bij A1 geen geschikte keeper is, kunnen de externe scouts gaan kijken naar een 
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tweedejaars B-junior of eerstejaars A-junior bij de polderclubs of vlak daarbuiten. Dit is gerichte 

scouting.  

 

Verbeteren van interne scouting  

Er zijn mogelijkheden om de interne scouting op termijn verder te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door 

de lagere F en E-pupillen in een interne competitie in te delen. Wanneer deze interne competitie (van 

enkel Flevo Boys teams) op vrijdagavond wordt gespeeld, dan kunnen interne scouts, coördinatoren, 

Hoofd jeugdopleiding en selectietrainers in korte tijd veel spelers langdurig aan het werk zien. Zeker in 

het geval van eerstejaars F-pupillen is dit een groot voordeel, zodat alle nieuwe F-pupillen snel en 

nauwkeurig in kaart worden gebracht en gerapporteerd in Talento.  
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Selectieprocedure 

Evaluatiemoment voor de winterstop 

Begin november van ieder seizoen vindt een evaluatiemoment plaats.  Er wordt dan geïnventariseerd 

welke spelers in aanmerking komen om mee te trainen met een hoger team. Tijdens het seizoen met 

spelers schuiven tussen teams wordt voorkomen. Maar wanneer de situatie erom vraagt (in uiterste 

gevallen) kan er besloten worden door de Technisch coördinator en het Hoofd jeugdopleiding in 

samenspraak met de trainers, om een speler een team terug te zetten, door te schuiven naar een hoger 

team of zelfs naar een hogere leeftijdscategorie.  

Uitgangspunt is dat spelers die op basis van kwaliteiten, inzet en gedrag, het verdienen om naar een 

hoger team te gaan, de kans ook daadwerkelijk krijgen om mee te trainen met een selectieteam. Voor 

een D-pupil kan dit dan D1, D2, D3 en/of D4 zijn. Dit wordt in overleg (met speler en ouders/verzorgers) 

besloten. Daarnaast is de kwaliteit van de input van trainers erg belangrijk; zeker voor trainers van 

lagere teams is het goed om op de hoogte te zijn van het niveau van de selectieteams. Het verschil 

tussen lagere en selectieteams is vaak groter dan trainers denken.  

Om een goed advies te kunnen geven, moeten selectietrainers dus op de hoogte zijn van het niveau van 

(spelers van) lagere teams, maar andersom moeten trainers van lagere teams ook op de hoogte zijn van 

het niveau van (spelers van) de selectieteams.  

 

Meetrainen met hoger team/leeftijdscategorie 

Spelers die een kans verdienen om hogerop te komen, en dat zelf ook willen, trainen na de winterstop 

met een hoger team of leeftijdscategorie mee. In overleg kan dit 1 of  2 keer per week of 1 keer per 2 

weken gebeuren. Zo kan een speler van B2 bijvoorbeeld meetrainen met B1 of met A2.  

Trainers hebben aan het eind van de eerste seizoenshelft een goed beeld van de spelers die in potentie 

hogerop kunnen. Ze geven in november een advies over deze spelers. Coördinatoren en het Hoofd 

jeugdopleiding zullen dit advies meenemen in het besluit welke spelers gaan meetrainen na de 

winterstop. De trainers hebben dus ook hier een adviserende stem. Bij twijfel zullen coördinatoren 

en/of het Hoofd jeugdopleiding de speler bekijken en een scoutingsrapport aanmaken in het digitale 

spelervolgsysteem Talento.  

Het meetrainen met een hoger team gebeurt in overleg met de trainer van het desbetreffende team, de 

speler en de ouders van de speler. In overleg kan besloten worden om de training als extra (derde) 

training in de week te doen, naast twee keer trainen met het eigen team, of er kan worden besloten om 

de training als vervangende training te doen, dus in plaats van een training met het eigen team.  

In bijzondere gevallen kan al eerder worden besloten om een speler mee te laten trainen met een hoger 

team of leeftijdscategorie. Trainers die merken dat een speler ver onder zijn niveau is ingedeeld, of 

wanneer een speler al in het hoogste team is ingedeeld maar onvoldoende weerstand krijgt tijdens 

trainingen en wedstrijden, geven dit aan bij de Technisch coördinator en/of het Hoofd jeugdopleiding. In 
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overleg kan dan worden besloten deze speler al voor de winterstop mee te laten trainen met een hoger 

team. 

 

Selectie onder 12, 14, 16, 18 jaar 

De hoofdtrainers van A1, B1, C1 en D1 zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de selecties onder 18, 

16, 14 en 12 jaar. Bijvoorbeeld: de trainer van A1 bepaalt in september in overleg met de trainer van A2 

en B1 welke spelers in aanmerking komen voor de selectie onder 18 jaar. Dit zijn in principe de spelers 

die in het seizoen erna het nieuwe A1 moeten vormen. Hierdoor is de trainer al vroeg in het seizoen 

bezig met zijn potentiële selectie van het seizoen erna.  

Met deze selecties worden voor de winterstop 2 wedstrijden gespeeld en na de winterstop weer 2 

wedstrijden. Na afloop van de competitie in mei kan deze selectie ‘automatisch’ overgaan in de 

voorlopige selectie. Eventueel kan dan worden besloten dat er nog enkele spelers afvallen, bijvoorbeeld 

omdat ze toch niet goed genoeg zijn, omdat er andere spelers een snellere ontwikkeling hebben 

doorgemaakt of omdat er spelers van buitenaf komen.  

 

Spelers van buitenaf 

Flevo Boys heeft aantrekkingskracht op spelers uit de eigen gemeente (Emmeloord en de dorpen) maar 

ook zeker op gemeentes eromheen. In het verleden is het te vaak voorgekomen dat spelers van buitenaf 

te gemakkelijk, en te vanzelfsprekend, ingedeeld zijn in de hogere selectieteams.  

Wanneer een speler van buitenaf zich aanmeldt, dan moet er door middel van meetrainen, externe 

scoutingsrapporten en op basis van oefenwedstrijden, een compleet beeld van de speler bestaan, 

voordat deze wordt ingedeeld in een (selectie)team. Het belangrijkste criterium is dan of een speler een 

toegevoegde waarde heeft voor het desbetreffende selectieteam ten opzichte van een speler die al lid is 

bij Flevo Boys. Een speler van buitenaf hoeft niet bij de beste 3, 5 of 11 van een selectieteam te zitten, 

maar wel bij de beste 14/15/16, afhankelijk van de grootte van de selectie. Dit is de keuze van de 

selectietrainer. De Technisch Coördinator of het Hoofd jeugdopleiding mogen hier in uiterste gevallen 

beslissingen terugdraaien.  

Bij de EF-pupillen krijgen ‘eigen’ spelers voorrang boven spelers van buitenaf, bij minieme verschillen. 

Spelers van buitenaf moeten een echte meerwaarde bieden ten opzichte van een eigen speler die door 

zijn komst de selectie net niet haalt. Dit wordt bepaald door de selectietrainer. De Technisch 

Coördinator of het Hoofd jeugdopleiding mag zo’n beslissing, wanneer nodig, veranderen of 

terugdraaien.  

 

Communicatie naar spelers en ouders 

Voor spelers, ouders en trainers moet duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn van het selectiebeleid bij 

Flevo Boys. Dit Technisch beleidsplan is de basis van ons selectiebeleid. Bij vragen over de 

selectieprocedure kunnen spelers, ouders en trainers worden verwezen naar dit plan. Zijn er aanvullend 
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nog vragen, dan kan contact worden opgenomen met Voetbalcoördinatoren, Technisch coördinatoren 

of het Hoofd Jeugdopleiding. 

Communicatie na afloop van de selectieprocedure is evenzo belangrijk. Dit geldt met name voor spelers 

die na de winterstop zijn gaan meetrainen met een hoger team of leeftijdscategorie, en voor spelers die 

deel uitmaken van de selectieteams onder 12, 14, 16 en 18 jaar. Het is essentieel dat er 

gecommuniceerd wordt door de trainer van het team waar zij voor spelen, welke spelers wel en welke 

niet deel uit maken van een team, en waarom hiervoor gekozen is.  

Bijvoorbeeld: wanneer een speler van B3 na de winterstop 1 keer per week met B2 heeft meegetraind, 

maar door de trainer niet  goed genoeg wordt bevonden om ook daadwerkelijk in B2 te komen in het 

daaropvolgende seizoen, dan moet de trainer dit besluit toelichten aan de speler. Uiteraard moet dit op 

een positief-kritische manier worden gebracht. Een speler weet  welke technische en tactische 

vaardigheden hij verder moet ontwikkelen, en waaraan hij dus kan gaan werken.  
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Wisselbeleid 

 

In de selectieteams t/m de D1 hebben alle spelers evenveel recht op het spelen van wedstrijden. De 

trainer hanteert een evenwichtig wisselsysteem, zodat elke speler evenveel speeltijd krijgt.  

Vanaf de C-selectieteams kan de trainer kiezen voor de ‘sterkste’ opstelling. Dit betekent dat alleen 

gewisseld wordt als de verwachting is dat het de teamprestatie ten goede komt. De individuele 

ontplooiing maakt langzaam ruimte voor het teambelang. De trainer moet wel een redelijk sociaal 

wisselbeleid blijven voeren en geeft desgewenst toelichting op zijn wisselbeleid aan de speler(s). 

Er geldt in principe een 50%-regel. Alle spelers moeten in een seizoen minimaal 50% van de wedstrijden 

spelen. Voor jeugdspelers is het essentieel dat ze veel speelminuten maken, omdat zij zich daardoor 

optimaal kunnen ontwikkelen. 

 Voor sommige spelers is dit niet haalbaar, omdat ze het niveau (nog) niet hebben, of fysiek dusdanig te 

kort komen dat het voor zo’n speler niet leuk is om met het eigen team mee te spelen. Dan moet er 

worden gezocht naar andere oplossingen. Deze speler kan dan bijvoorbeeld de ene week meespelen 

met een lager team, en de andere week gaat hij als wissel mee met z’n eigen team. Zodoende kan hij 

toch aan de 50% van de wedstrijden komen.  

Dit geldt natuurlijk niet voor de niet-selectieteams. In deze teams moeten alle spelers (ongeveer) 

evenveel speeltijd krijgen. Behalve wanneer door blessures, ziekte, afwezigheid bij training  of door 

gedragsmatige redenen er aanleiding voor is om iemand (veel) minder speeltijd te geven.  
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Lenen van spelers van een ander team 

Wanneer een team te weinig spelers heeft, bijvoorbeeld door blessures, schorsingen of afmeldingen, is 

het soms nodig om spelers van een ander team te ‘lenen’. Hier is vaak veel onduidelijkheid over en 

daardoor ook vaak veel irritatie. Daarom moet het duidelijk zijn welke procedure gevolgd moet worden.  

Lenen van spelers: van lager team naar hoger team 

Wanneer er geen spelers beschikbaar zijn van hogere teams, worden spelers ‘geleend’ volgens het 

normale principe: bijvoorbeeld: B1 leent bij B2, B2 leent bij B3 en B3 leent bij B4 of B5. Voor het lenen 

van spelers geldt een aantal regels.  

Wanneer een speler nodig is voor de basis, dan kan de trainer van het hogere team aangeven welke 

speler hij op die positie wil opstellen en welke speler hij dus wil lenen van een lager elftal. Dit zal in veel 

gevallen de beste speler (voor de desbetreffende positie) zijn. Alleen in het geval van een blessure van 

deze speler of een andere bijzondere omstandigheid, kan de trainer van het lagere elftal dit weigeren.   

Wanneer de speler als wisselspeler mee gaat, hoeft deze speler niet de beste speler (voor die positie) te 

zijn, maar mag het ook een andere speler zijn. De speler moet echter wel geschikt zijn om speelminuten 

te maken op een hoger niveau. Ten eerste voor de speler zelf: het is zielig als hij veruit de minste is. En 

ten tweede voor het team: een te grote verzwakking betekent een grote kans op verlies. Dit moet in 

overleg tussen de trainers worden geregeld.  

De volgorde van belangrijkheid van wedstrijden is: (na)competitie, beker, training, oefenwedstrijd. 

Wanneer een team tegen degradatie of voor het kampioenschap speelt, dan heeft dit voorrang op een 

team dat nergens om speelt. In onderling overleg met het Hoofd jeugd opleiding, kan er dan zelfs toe 

worden besloten om spelers van een hoger team mee te laten spelen om degradatie te kunnen 

ontlopen of het kampioenschap (promotie) te behalen. In principe moet een geleende speler minimaal 

een helft spelen.  

Doorschuiven van spelers van hoger team naar lager team 

Wanneer de situatie ontstaat dat een eerste selectieteam (bijv. B1) een fitte selectie heeft, dan kunnen 

er op zaterdag spelers met B2 meespelen. Wanneer ook bij B2 de hele selectie fit is, dan zal er 

geschoven moeten  worden met spelers, omdat voor de optimale ontwikkeling van spelers natuurlijk 

wel speelminuten moeten worden gemaakt.  

Ook voor spelers die terugkomen van een blessure, is het vaak verstandig om eerst speelminuten te 

maken op een lagere wedstrijdintensiteit (B1-spelers bij B2, B2-spelers bij B3 en evt. B3-spelers bij B4 of 

B5).  

Normaal gesproken worden er maximaal 2 spelers doorgeschoven op zaterdag: van B1 naar B2 en van 

B2 naar B3. Alleen wanneer er behoefte aan is van beide kanten (bijv. in geval van blessures bij B2) kan 

er worden besloten om af toe 3 spelers door te schuiven van B1 naar B2, of van B2 naar B3. Voor de 

duidelijkheid: alleen wanneer deze spelers ook beschikbaar zijn.  
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Dit moet in goed onderling overleg worden besloten tussen trainers en leiders. Het belangrijkste is om 

tijdig hierover te communiceren (het begin van de week: maandag of dinsdag is hiervoor een goed 

moment).  

 

 

 


