Rekruteringsbeleid jeugdspelers

K.V.C. Kessel-Lo 2000
Bijlage JOP 2018-2019

Kadering
Dit document beschrijft de clubvisie van K.V.C. Kessel-Lo 2000 met betrekking tot de rekrutering en
inschrijving van nieuwe jeugdspelers in alle categorieën van U6 tot en met U17. Het vormt een aanvulling
op het Jeugdopleidingsplan 2018-2019.

Vooraf
Als lokaal verankerde club biedt K.V.C. Kessel-Lo 2000 de mogelijkheid tot voetbalopleiding aan jonge
spelers uit de directe omgeving van de club. Ze is hierbij wel gebonden aan de mogelijkheden die haar ter
beschikking staan qua infrastructuur, huur van terreinen, kleedkamers, e.d. Als gevolg hiervan kan ze geen
gunstig gevolg geven aan een onbeperkt aantal kandidaat-spelers en wordt het aantal inschrijvingen
beperkt tot de maximumcapaciteit die de club toelaat om een kwalitatieve jeugdopleiding en elke speler
een passend aantal speelminuten in wedstrijden te garanderen. Het maximale spelersaantal wordt elk jaar
en per leeftijdsgroep geëvalueerd.

Vroegst mogelijke start: U6
K.V.C. Kessel-Lo 2000 start haar aanbod van jeugdopleiding vanaf de jongst voorziene leeftijdscategorie,
namelijk U6. De allerjongste spelertjes kunnen ten vroegste beginnen voetballen bij K.V.C. Kessel-Lo 2000
op 1 augustus van het kalenderjaar dat ze 5 worden (voor meisjes is dat één jaar ouder, dus het jaar dat ze
6 worden, gelet op het feit dat de organisatie van het jeugdvoetbal door de Voetbalfederatie Vlaanderen
voorziet dat zij aantreden bij de leeftijdsgroep jongens van één jaar jonger).
Voor alle kandidaat-spelers op deze allerjongste leeftijd geldt dat K.V.C. Kessel-Lo 2000 inschrijvingen
toelaat op basis van het principe van datum van aanmelding als kandidaat-speler. Er worden op deze leeftijd
geen niveautesten georganiseerd.
Omwille van praktische redenen en haalbaarheid van een kwalitatieve opleiding en begeleiding, wordt het
spelersaantal per leeftijdsgroep beperkt. Elk jaar wordt geëvalueerd wat de mogelijkheden binnen de club
zijn, en de inschrijvingslimiet bepaald. Voor kandidaat-spelers die buiten deze limiet vallen, wordt een
wachtlijst samengesteld. Deze wachtlijst kan worden aangesproken indien na de start van het seizoen
eerder ingeschreven spelers alsnog zouden afhaken, of op het einde van het seizoen bij het voorbereiden
van het daaropvolgende seizoen en de evaluatie van de verwachte evolutie van de spelersaantallen per
groep, zie verder (U7-U8).
Als familiale club krijgen broertjes of zusjes van reeds aangesloten leden voorrang bij het inschrijven van
nieuwe spelers. Als voorwaarde geldt wel dat ze zich tijdig aanmelden. Eens het nieuwe voetbaljaar gestart
en ploegen tot hun volle capaciteit samengesteld, worden geen toevoegingen aan de spelerskern meer
gedaan middenin het seizoen.

Leeftijdsgroepen U7 en U8
Als uitgangspunt geldt dat de spelersgroep van de ene leeftijdscategorie bij het nieuwe seizoen overgaat
naar de hogere leeftijdscategorie. K.V.C. Kessel-Lo 2000 past als principe toe dat geen enkele speler op het
einde van het seizoen op basis van louter sportieve criteria te horen zal krijgen dat zijn aansluiting niet zal
worden verlengd (zogenaamde ‘desaffectatie’).
Gelet op het feit dat jaarlijks alle ploegen gevormd zijn tot hun maximale capaciteit, betekent dit dat voor
U7 en U8 de inschrijving van bijkomende spelers enkel kan gebeuren omwille van volgende redenen:
- Uitval van aangesloten spelers die kiezen voor een andere sport, club of hobby of om een andere reden
de club verlaten.
- Uitbreiding van een spelerskern na evaluatie en beslissing van de mogelijkheden tot uitbreiding door het
jeugdbestuur.

De vrije plaatsen in de spelersgroepen U7 en U8 worden toegekend volgens de hierboven beschreven
principes, i.e. voorrang aan broers of zussen en verder volgens datum van aanmelding als kandidaat-speler.
Voor deze leeftijden worden geen selectieproeven of niveautesten opgelegd.

Vanaf U9
Op de leeftijd U9 zijn zo goed als alle spelers al drie jaar actief binnen de club en hebben al een solide
voetbalopleiding achter de rug. Dit geldt des te meer voor de oudere leeftijdscategorieën. Voor nieuwe
spelers, zo leert de ervaring, is het geen evidentie om zomaar aan te pikken aan het niveau dat de
bestaande spelersgroep al heeft opgebouwd. Vanaf deze leeftijd wordt dan ook afstand gedaan van het
principe van de wachtlijst en oudste aanmelding eerst.
Daarom worden voor vrijgekomen plaatsen binnen de ploegen U9 of hoger, nieuwe aansluitingen beslist
nadat de kandidaat-speler eerst heeft deelgenomen aan testtrainingen. Het is immers in belang zowel van
de speler en diens spelvreugde als van de club en haar ambitie spelers naar haar seniorenploeg te laten
doorgroeien, dat kandidaten het potentieel hebben om het beoogde niveau te kunnen behalen.
Kandidaat-spelers voor U9 en hoger kunnen zich informeren bij de jeugdcoördinator wat betreft de
mogelijke beschikbare plaatsen en het tijdstip van testtrainingen. Deze worden in principe gehouden in de
loop van de laatste maanden van het seizoen. De beoordeling van de testtraining en beslissing tot al dan
niet aansluiten van een nieuwe speler gebeurt door de sportieve cel van het jeugdbestuur (o.a. Technisch
Verantwoordelijke Jeugdopleiding en jeugdcoördinator) in overleg met de trainer(s) van de betrokken
leeftijdsgroep.

Externe rekrutering
K.V.C. Kessel-Lo 2000 kent als club een zeer grote interesse tot inschrijving bij de talrijke gezinnen in de
omgeving, in die mate dat het aantal kandidaturen ruimschoots de beschikbare capaciteit overtreft.
Als club nemen we dan ook het standpunt in dat we zelf geen actieve externe rekrutering opstarten om
spelers aan te sluiten die elders al actief zijn. Nieuwe inschrijvingen volgen de hierboven beschreven
principes van wachtlijst of testtraining na eigen, vrij aanbieden bij de club.
Zoals hoger trouwens ook aangegeven, desaffecteren we geen spelers om louter sportieve redenen, om ze
daarna door extern aangetrokken spelers te vervangen. De enige uitzondering van genoodzaakte
desaffectatie kan voorkomen bij de overgang van spelers naar 11v11 spelvorm bij U15. Bij het elf-tegen-elf
voetbal bestaat een spelerskern immers idealiter uit een twintigtal spelers. Bij volledige doorstroming
vanuit U13, waar gemiddeld zo’n 26-tal spelers zijn aangesloten, zou de groep te groot worden om een
voldoende intensieve en kwalitatieve opleiding te verzorgen, met voldoende wedstrijdminuten voor elke
speler.

