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Binnen de jeugdopleiding van JCO worden we regelmatig geconfronteerd met scouts van BVO’s
(Betaald Voetbal Organisaties) die spelers al op hele jonge leeftijd willen uitnodigen voor proefstages.
Deze scouts melden zich soms al voor spelers in de O8 teams en soms zelfs al jonger. Meerdere
verenigingen hebben daar een standpunt over ingenomen, zo ook JCO.
Wij werken niet zonder meer mee aan verzoeken om spelers uit te nodigen tot en met de O10 teams. De
belangrijkste reden is dat JCO het veel te jong vindt om kinderen uit het veilige amateurklimaat en eigen
omgeving te halen, wat in onze ogen pedagogisch niet verantwoord is.
Navraag bij de KNVB leert dat ‘talenten’ pas echt tot wasdom komen nadat ze de 12-jarige leeftijd behaald
hebben. Ook diverse, wetenschappelijk onderbouwde, artikelen over scouten bij heel jonge jeugd ondersteunen
ons in ons standpunt.
We hebben vaak de teleurstelling gezien van kinderen en ouders als ze het wederom niet ‘gehaald’ hebben. Dit
heeft vervolgens vaak een negatieve invloed op het eigen team. De verwachtingen die geschept worden zijn niet
reëel. Als vereniging zijnde willen we liever zoeken naar een modus waar kinderen in hun eigen vertrouwde
omgeving kunnen blijven trainen en voetballen en vanuit daar wellicht contact met een BVO onderhouden over
de ontwikkeling van deze kinderen.
Het is niet onze bedoeling om kinderen kansen te ontnemen, sterker nog, we zijn er een voorstander van dat
eenieder zijn of haar eigen top probeert te halen. We stellen echter wel nadrukkelijk vraagtekens bij de wijze van
scouting op de genoemde jonge leeftijd.
Bovenstaande heeft ons doen besluiten om in eerste instantie geen medewerking te verlenen aan de stages die
worden aangeboden tot en met de O10 teams. Als club zullen we eerst zelf het gesprek aangaan met de ouders
van de betreffende speler. Daarin zullen wij onze visie en ervaringen delen op het scouten van spelers op deze
leeftijd. Uiteraard hebben de ouders uiteindelijk de laatste stem in deze. Wij gaan ervan uit dat de BVO’s het
uiteindelijke besluit zullen respecteren.
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