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Notulen	  winterbijeenkomst	  
KNVB	  Talentencompetities	  
Jeugdvoetbal	  West	  1	  
	  
4	  februari	  2015	  	  
DSS,	  Haarlem	  
	  
Aanwezig:	  vertegenwoordigers	  van	  DSS,	  AFC,	  Bloemendaal,	  Fortuna	  W.,	  Always	  Forward,	  DOVO,	  
Waterwijk,	  WV-‐HEDW,	  Hillegom,	  Buitenveldert,	  SCW,	  UVV,	  HFC	  en	  competitieleiders	  KNVB	  Pascal	  
Zegwaard	  (E	  en	  F)	  en	  Mike	  v/d	  Roest	  (D	  en	  C)	  
	  
Afwezig	  met	  kennisgeving:	  De	  Meern,	  VSV,	  KFC,	  FC	  Abcoude,	  Quick	  AFC,	  Jonathan,	  Roda	  46,	  Sp.	  
Martinus	  
	  
	  

1. Opening	  
Pascal	  Zegwaard	  (KNVB)	  opent	  om	  19.30	  uur	  de	  vergadering	  en	  vraagt	  Robert	  Bolhuis	  (HFC)	  de	  
vergadering	  namens	  de	  werkgroep	  te	  leiden.	  DSS	  wordt	  hartelijk	  dank	  gezegd	  voor	  de	  gastvrijheid	  en	  
het	  beschikbaar	  stellen	  van	  hun	  kantine	  voor	  deze	  vergadering.	  

	  
2. Vaststellen	  agenda	  

De	  agenda	  wordt	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  
	  

3. Ingekomen	  stukken	  
Er	  zijn	  ingekomen	  stukken	  en	  vragen	  van	  Quick	  AFC,	  KFC	  en	  Jonathan.	  Deze	  worden	  bij	  punt	  6	  en	  7	  
behandeld.	  
	  

4. Mededelingen	  
Pascal	  geeft	  aan	  dat	  de	  KNVB	  aan	  het	  reorganiseren	  is	  en	  dat	  het	  kantoor	  van	  de	  KNVB	  West	  1	  
(Riekershaven)	  naar	  Zeist	  gaat	  verhuizen.	  De	  contactpersonen	  van	  de	  clubs	  blijven	  vooralsnog	  
dezelfde.	  De	  KNVB	  is	  voornemens	  door	  het	  land	  met	  steunpunten	  te	  gaan	  werken,	  ambulante	  KNVB-‐
medewerkers	  die	  bij	  een	  club	  kantoor	  houden.	  Daarover	  wordt	  in	  de	  zomer	  waarschijnlijk	  meer	  
bekend	  gemaakt.	  Vooralsnog	  blijven	  de	  districtsindelingen	  en	  gebieden	  intact.	  
	  
De	  talentencompetities	  krijgen	  steeds	  meer	  deelnemers;	  inmiddels	  staat	  de	  teller	  op	  376	  
deelnemende	  teams	  (ooit	  begonnen	  met	  32).	  

	  
5. Rondje	  langs	  de	  velden,	  stand	  van	  zaken	  en	  ervaringen	  

a. Onder	  10	  
b. E9x9	  
c. Onder	  12	  
d. Onder	  14	  (zaterdag)	  
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Het	  algemene	  beeld	  is	  dat	  het	  goed	  loopt.	  De	  clubs	  zijn	  tevreden.	  Aandachtspunt	  is	  de	  Onder-‐14	  dat	  
te	  maken	  heeft	  met	  clubs	  die	  op	  zondag	  spelen	  met	  hun	  C-‐junioren	  terwijl	  andere	  clubs	  op	  zaterdag	  
spelen.	  Dat	  verdeelt	  de	  deelnemende	  teams	  over	  twee	  wedstrijddagen.	  Clubs	  gaan	  nog	  meer	  hun	  
best	  doen	  om	  de	  aantallen	  teams	  verder	  te	  verhogen.	  
	  
In	  de	  E9x9	  wordt	  opgemerkt	  dat	  er	  hier	  en	  daar	  toch	  wel	  erg	  verdedigend	  wordt	  gespeeld	  en	  dat	  de	  
uitslag	  voor	  sommige	  trainers	  belangrijker	  lijkt	  dan	  het	  opleiden	  van	  kinderen.	  Aanwezigen	  
benadrukken	  nogmaals	  dat	  lekker	  voetballen,	  aanvallen	  en	  doelpunten	  maken	  de	  intentie	  zou	  
moeten	  zijn.	  
	  
Voorts	  wordt	  aangegeven	  dat	  men	  het	  gevoel	  heeft	  dat	  een	  aantal	  teams	  toch	  met	  een	  
ongeoorloofde	  dispensatiespeler	  in	  het	  veld	  staat	  en	  vraagt	  daarop	  toe	  te	  zien.	  Zodra	  de	  werkgroep	  
melding	  krijgt	  wordt	  navraag	  gedaan	  bij	  betreffende	  club.	  Geen	  D-‐pupillen	  in	  de	  E9x9.	  
	  
Gevraagd	  wordt	  of	  de	  E9x9	  doelen	  in	  15-‐16	  wel	  verplicht	  zijn.	  Eerder	  is	  besloten	  van	  wel,	  dat	  besluit	  
is	  op	  verzoek	  van	  de	  kleinere	  clubs	  en	  a.g.v.	  de	  crisis	  teruggedraaid.	  De	  KNVB	  gaat	  zich	  er	  voor	  15-‐16	  
wederom	  over	  buigen,	  het	  aanschaffen	  van	  deze	  doelen	  verdient	  volgens	  de	  meesten	  de	  
voetbaltechnische	  aanbeveling	  al	  begrijpt	  iedereen	  dat	  sommige	  clubs	  krap	  bij	  kas	  zitten.	  
	  
Er	  wordt	  aandacht	  gevraagd	  voor	  de	  aanvangstijden	  icm	  reisafstanden.	  In	  herinnering	  wordt	  het	  
gentleman’s	  agreement	  geroepen	  om	  de	  D	  en	  de	  C	  niet	  voor	  11.00	  uur	  te	  laten	  aftrappen.	  In	  de	  E	  
wordt	  opgeroepen	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  grotere	  reisafstanden	  in	  met	  name	  de	  hoogste	  
poules.	  Om	  elkaar	  niet	  in	  het	  holst	  van	  de	  nacht	  uit	  bed	  te	  jagen.	  De	  werkgroep	  gaat	  de	  oproep	  
nogmaals	  op	  de	  site	  zetten	  en	  roept	  iedereen	  op	  in	  harmonie	  naar	  deze	  intentie	  te	  verwijzen;	  
meestal	  is	  de	  wedstrijdplanner	  niet	  precies	  op	  de	  hoogte	  van	  deze	  afspraken.	  

	  
6. Nieuwe	  ontwikkelingen	  en	  pilots	  2014-‐2015	  

a. Onder	  8	  
b. Onder	  9	  
c. Onder	  14	  (zondag)	  

	  
Eerder	  is	  (vergadering	  13-‐14	  in	  Diemen)	  besloten	  nog	  geen	  Onder-‐8	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  
talentencompetities.	  Deze	  winter	  is	  in	  de	  regio	  Amsterdam	  op	  initiatief	  van	  AFC	  een	  8-‐tal	  clubs	  bij	  
elkaar	  gekomen	  om	  Onder-‐8	  bij	  elkaar	  in	  een	  poule	  af	  te	  werken.	  De	  competitieleider	  heeft	  deze	  8	  
teams	  bij	  elkaar	  in	  een	  2e	  klasse	  poule	  ingedeeld	  zodat	  we	  ervaring	  kunnen	  opdoen.	  Vanuit	  de	  zaal	  
komt	  hiervoor	  veel	  bijval:	  laten	  we	  Onder-‐8	  breed	  neerzetten	  volgend	  seizoen	  in	  West	  1.	  De	  KNVB	  en	  
de	  werkgroep	  gaan	  onderzoeken	  of	  deze	  competitievorm	  vanaf	  15-‐16	  bij	  open	  inschrijving	  aan	  te	  
bieden	  is	  in	  West	  1.	  
	  
Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  oproep	  van	  Jonathan,	  per	  e-‐mail	  gedaan	  voorafgaand	  aan	  de	  vergadering,	  
waarmee	  hun	  vraag	  dus	  meteen	  beantwoord	  is.	  
	  
In	  de	  regio	  Amsterdam	  is	  een	  aantal	  F1-‐teams	  op	  verzoek	  bij	  elkaar	  ingedeeld,	  om	  versnippering	  van	  
weerstand	  in	  de	  1e	  klasse	  tegen	  te	  gaan.	  Dit	  is	  de	  Onder-‐9	  pilot.	  In	  andere	  delen	  van	  West	  1	  leeft	  
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deze	  behoefte	  niet,	  daar	  zitten	  alle	  F1-‐teams	  op	  de	  juiste	  weerstand.	  Besloten	  wordt	  dit	  verder	  
buiten	  het	  kader	  van	  de	  talentencompetities	  te	  houden	  en	  te	  laten	  bij	  de	  clubs	  in	  de	  regio	  
Amsterdam	  en	  de	  KNVB.	  
	  
Er	  is	  nu	  een	  Onder-‐14	  poule	  gestart	  op	  zondag,	  met	  zes	  teams	  en	  op	  initiatief	  van	  Sp.	  Martinus.	  De	  
werkgroep	  hoopt	  dat	  nu	  er	  een	  schaap	  (poule)	  over	  de	  dam	  is,	  er	  meerdere	  zullen	  volgen	  in	  15-‐16.	  
Vooralsnog	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  zaterdag/zondag	  te	  combineren	  zoals	  op	  divisie	  niveau.	  

	  
7. Vooruitblik	  volgend	  seizoen	  

Quick	  AFC	  vraagt	  in	  hun	  memo	  of	  clubs	  wat	  meer	  selectieteams	  eerstejaars	  E	  willen	  inschrijven	  voor	  
de	  Onder-‐10	  zodat	  er	  nog	  meer	  mogelijkheden	  zijn	  op	  sterkte	  in	  te	  delen.	  Clubs	  die	  dat	  nog	  niet	  
doen,	  geven	  aan	  dat	  zeker	  in	  15-‐16	  te	  zullen	  doen.	  
	  
Quick	  AFC	  geeft	  in	  dezelfde	  memo	  aan	  positieve	  ervaringen	  te	  hebben	  opgedaan	  met	  zogenaamde	  
Twin	  Games.	  Andere	  clubs	  ook.	  Opgemerkt	  moet	  worden	  dat	  “Twin	  Games”	  in	  vele	  varianten	  kunnen	  
worden	  gespeeld.	  Quick	  AFC	  vraagt	  of	  deze	  spelvorm	  als	  competitie	  kan	  worden	  ingevoerd.	  De	  
vergadering	  voelt	  daar	  bij	  meerderheid	  niet	  voor.	  Wel	  stelt	  de	  vergadering	  voor	  deze	  spelvorm	  náást	  
de	  reguliere	  competitie	  te	  gaan	  spelen,	  bijvoorbeeld	  op	  woensdag	  of	  in	  toernooivorm.	  Afgesproken	  
wordt	  dat	  een	  aantal	  clubs	  elkaar	  opzoekt	  om	  een	  vorm	  te	  bedenken	  om	  dit	  in	  15-‐16	  gezamenlijk	  te	  
doen;	  in	  eerste	  instantie	  wordt	  gedacht	  aan	  de	  F.	  Voor	  deze	  “denk-‐	  en	  doetank”	  melden	  zich	  UVV,	  
Fortuna	  W.,	  AFC,	  HFC,	  Bloemendaal,	  DSS,	  WV-‐HEDW	  en	  aangenomen	  wordt	  dat	  vragensteller	  Quick	  
AFC	  ook	  mee	  wil	  denken	  én	  doen.	  Clubs	  zoeken	  elkaar	  binnenkort	  hierover	  op.	  
	  
KFC	  vraagt	  of	  er	  ook	  een	  O16	  mogelijkheid	  gaat	  komen	  voor	  eerstejaars	  B.	  Een	  aantal	  andere	  clubs	  
herkennen	  de	  behoefte.	  Deze	  behoefte	  zal	  breder	  gepeild	  worden	  en	  dat	  zou	  dan	  eventueel	  tot	  een	  
pilot	  in	  15-‐16	  kunnen	  leiden.	  Wordt	  vervolgd.	  

	  
8. Vaststellen	  data	  en	  locaties	  zomerbijeenkomsten	  

De	  zomerbijeenkomst	  gaat	  plaatsvinden	  op	  dinsdag	  19	  mei.	  Aanvang	  20.00	  uur,	  inloop	  vanaf	  19.30	  
uur.	  Naar	  een	  locatie	  wordt	  nog	  gezocht,	  die	  wordt	  t.z.t.	  op	  de	  website	  http://jeugdvoetbalwest1.nl	  
bekend	  gemaakt.	  Op	  de	  agenda	  met	  name	  het	  aanbod	  15-‐16	  en	  hoe	  in	  te	  schrijven	  voor	  de	  
verschillende	  competitievormen.	  
	  

9. W.v.t.t.k.	  
Niets	  
	  

10. Rondvraag	  
DSS	  vraagt	  of	  er	  gezamenlijk	  opgetrokken	  kan	  worden	  om	  arbitrage	  te	  verbeteren.	  Aanwezigen	  
geven	  aan	  dat	  de	  wedstrijden	  in	  de	  talentencompetities	  over	  het	  algemeen	  goed	  geschikt	  zijn	  om	  
arbiters	  op	  te	  leiden.	  Andere	  clubs	  w.o.	  HFC	  bieden	  aan	  kennis	  te	  delen.	  De	  werkgroep	  gaat	  
onderzoeken	  of	  een	  thema	  bijeenkomst	  arbitrage	  mogelijk	  is.	  
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11. Sluiting	  
Om	  20.45	  wordt	  –	  nogmaals	  dank	  zeggend	  aan	  DSS	  -‐	  de	  vergadering	  gesloten,	  de	  KNVB	  biedt	  alle	  
aanwezigen	  een	  drankje	  aan	  de	  bar	  aan.	  Daar	  worden	  nog	  veel	  ervaringen	  uitgewisseld	  waardoor	  de	  
laatsten	  om	  22.30	  de	  kantine	  van	  DSS	  verlaten.	  
	  
	  
-‐einde-‐	  
	  
	  


