Richtlijnen voor het meetrainen/-spelen van de DSVP meisjes bij de
DSVP jongens vanwege uitzonderlijke talent
Het doel van het meetrainen/-spelen van meisjes bij de jongens is om de meisjes individueel beter te
laten worden door ze meer weerstand te bieden.
Als er een speelster binnen DSVP aangemerkt wordt als zeer talentvol, kan zij geselecteerd worden
om mee te trainen/-spelen bij de jongens. Op het moment dat een meisje geselecteerd is door de
KNVB wordt dit in alle gevallen door de KNVB geadviseerd/geëist. Vooral in dit verband worden de
belangen van het meisje geschaad indien zij niet meetraint of niet wordt geselecteerd in of bij een
Jongensselectie.
Richtlijnen voor het bepalen van wel of niet meetrainen/-spelen bij de jongens:
-

Om de weerstand voor talenten te vergroten is er allereerst de mogelijkheid om naar een
hogere leeftijdscategorie bij de meisjes door te schuiven, wel rekening houdende met een
eventueel te groot leeftijdsverschil.

-

Mocht het talent in de hogere leeftijdscategorie er daar ook boven uitsteken en er is te
weinig leerdoel kan er voor een oversteek gekozen gaan worden om bij de jongens te gaan
meetrainen in de eigen geldende leeftijdscategorie. Zowel de betreffende speelster, haar
ouders, als de hoofdtrainers van zowel meisjes geleding als de jongens geleding dienen het
er over eens te zijn dat meetrainen voor het meisje bij de jongens het individueel belang van
het meisje dient (in goed overleg af te stemmen).

-

Mocht blijken dat het talent daadwerkelijk een aanwinst is voor de jongens in dezelfde
leeftijdscategorie, kan de keuze gemaakt worden om dit talent ook mee te laten spelen bij de
jongens. Hierbij moet in redelijkheid wel het juiste vergelijk gemaakt worden met de juiste
leeftijdsgenoten (in verband met de automatische dispensatie vanwege het fysieke verschil
tussen meisjes en jongens dienen 1e jaars jongens vergeleken te worden met 2e jaars meisjes
en 2e jaars jongens met 3e jaars meisjes). Vergelijkt men niet op deze manier, dan zal dit de
individuele ontwikkeling van de jongens kunnen vertragen. Dit heeft te maken met het feit
dat het meisjes-talent altijd in een selectie-elftal terecht zal komen en men in deze elftallen
is bezig met het opleiden voor selectie van de senioren.

Bovenstaande zal te allen tijde eerst in beide TC’s besproken moeten zijn om misverstanden te
voorkomen. Het is dus niet toegestaan dat er onderling afspraken gemaakt worden door de
trainers of door de trainers met ouders. Alle communicatie hierover gebeurt in goed overleg met
zowel de TC-dames als met de TC-heren, waarbij de heren D. van der Kooij en de heer J.
Otterspeer als eerste aanspreekpunt fungeren. Mocht er een twijfel zijn bij de trainers over het
wel of niet mee laten spelen van meisjes, kan er overleg worden gepleegd met de regiocoach van
de KNVB.
In de gevallen dat er een meisje in aanmerking komt, loopt de uitnodiging en indeling altijd via de
Technisch Jeugd Coördinator/ TC lid meiden.

Meespelen van jongens bij de meisjesteams+ meespelen van meisjes bij de jongensteams van DSVP
(niet gebonden aan talent)
Omdat meisjes-elftallen regelmatig uitkomen in jongenscompetities kan de mogelijkheid aanwezig
zijn dat één of meer jongens met min of meerdere regelmaat voor aanvulling zorgen van een
meisjesteam. In alle redelijkheid zal daarbij van het uitgangspunt uitgegaan dienen te worden dat de
individuele belangen van de betreffende jongen en die van zijn eigen team niet worden geschaad.
Ook dient de betreffende jongen het meespelen met het meisjes team zelf te willen.
Andersom kan het ook voorkomen dat een meisjes voor aanvulling van een jongensteam zorgt. Ook
dan dienen de belangen van het individu als ook voor het team waarvoor het meisje uitkomt niet te
worden geschaad.
Richtlijnen voor het bepalen wel of niet meetrainen/-spelen bij de jongens:
•

Indien zich een dergelijke wens incidenteel voordoet, overleggen de betreffende
hoofdtrainers met elkaar en melden zijn dit aan het betreffende TC-lid.

•

Indien dit meespelen een meer structureel karakter lijkt te krijgen, nemen de TC -jongens en
TC -meisjes daar in alle redelijkheid een beslissing toe.

Organiseren van gecombineerde trainingen
Bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid spelers of speelsters van een bepaald team op trainingen soms
of in bepaalde perioden te wensen overlaat, kunnen trainers of hoofdtrainers één of meerdere
teams de wens hebben tot het organiseren van één of meer gecombineerde trainingen teneinde de
kwaliteit van de trainingen te verbeteren.
Richtlijnen voor gecombineerde meetrainen:
•

na overleg en overeenstemming tussen de betreffende trainers onderling zal om
goedkeuring worden gevraagd aan de betreffende TC-leden dan wel aan de TC commissies.

