
 

 
1 

 
 

Van de junioren naar de senioren bij S.C. Stiens 
 

 

Inleiding: 

Waarom zou je de spelregels ten aanzien van de overgang van de junioren naar de senioren op papier zetten? 

We zijn toch allen betrokken bij het voetbal en willen het beste voor onze spelers? 

Ja, dat willen we, en toch raken we hier wellicht ook de kern van mogelijk ontstaan van problemen. Want 

wat is het beste voor de betrokken jeugdspeler, wat is het beste voor de A-junioren, wat is het beste voor de 

zondag, wat is het beste voor de zaterdag. Vraag ieder afzonderlijk en met grote waarschijnlijkheid krijgt u 

vier verschillende antwoorden. 

 

Allemaal streven we één ding na, beter zijn dan de voetbalverenigingen om ons heen.(in de regio). Wat we 

moeten zien te voorkomen is een touwtrekkerij binnen de vereniging die ten koste gaat van speler(s) of 

team(s) of sfeer binnen S.C. Stiens. Daarom is door de Fusie BegeleidingsCommissie [FBC] besloten de 

overgang van junioren naar senioren in handen te geven aan een onafhankelijke commissie, te weten de 

overgangscommissie. Tevens is recent gebleken dat het verstandig is om afspraken te maken met betrekking 

tot het meespelen van junioren met de senioren. 

Door de kaders duidelijk op papier te zetten ontstaat er o.i. de mogelijkheid in alle openheid 

(alle “partijen”hebben immers dezelfde voorkennis) met elkaar te communiceren over niet en wel en 

wanneer meespelen van een jeugdspeler bij de senioren. De spelregels zijn o.i. zodanig opgesteld dat ze 

duidelijkheid verschaffen voor alle partijen over de uitleen / overgang, maar tevens ruimte bieden om in 

voorkomende uitzonderingen met elkaar rond de tafel te kunnen gaan zitten 

 

Doelstelling jeugd: 

Alle 1e jeugdelftallen tenminste op het niveau van de Hoofdklasse te brengen en voorwaarden te 

scheppen waardoor deze situatie kan worden gehandhaafd c.q. gewaarborgd. 

 

Doelstelling senioren: 

Binnen het amateurvoetbal, zowel op de zaterdag als de zondag, op een zo hoog mogelijk niveau acteren, 

waarbij de spelers mogelijkheden worden geboden zich maximaal te kunnen ontwikkelen en binnen S.C. 

Stiens te kunnen switchen tussen zaterdag en zondag en omgekeerd. 

Vanuit deze beide doelstellingen hebben de junioren- en seniorencommissie gezamenlijk het 

onderliggend stuk geschreven met de insteek om de S.C. Stiens in z’n geheel op een zo hoog mogelijk 

niveau te laten spelen. 
 

Algemeen: 

De overgang van junioren naar senioren wordt bepaald door een aantal zaken, zoals het voetballen op 

zaterdag of zondag en prestatief of recreatief voetballen. Zowel senioren- als juniorencommissie 

onderschrijven dit. Die keuze wordt gemaakt door de speler zelf. 

Met die gemaakte keuze kunnen de jeugd-, senioren en technische commissie in overleg treden en samen 

werken aan een goede overgang. Verantwoordelijkheden met betrekking tot deze overgang liggen er 

gezamenlijk. 
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Het voetballen op zaterdag of zondag binnen de senioren: 

kan een principiële, sociale en / of maatschappelijke keuze zijn. Binnen de jeugdafdeling heeft men hierin 

geen keuze, omdat door de jeugd alleen op de zaterdag gespeeld wordt. 

 

Prestatief of recreatief voetbal: 

zal een keuze zijn van de speler zelf,  maar wordt natuurlijk ook bepaald door de capaciteiten van 

betreffende speler, dit ook ter beoordeling van de trainers. 

 

KNVB reglement voor een Vereniging met zaterdag- en zondagvoetbal  

Een speler uitkomend in categorie A die binnen zijn vereniging de keuze heeft deel te nemen aan de 

competities van het zondag veldvoetbal of het zaterdag veldvoetbal, moet vóór de aanvang van een seizoen 

zijn keuze voor dat seizoen bepalen. Hij is voor elftallen die zijn ingedeeld in de competities van de categorie 

A in dat seizoen uitsluitend gerechtigd uit te komen voor de competitie waarop hij zijn keuze heeft bepaald. 

De eerste keer dat een speler in een bindende wedstrijd uitkomt in de categorie A (competitie of beker) 

bepaalt de keuze zaterdag/zondag.  

Een speler uitkomend in categorie B van een veldvoetbalvereniging met een zaterdag- en een 

zondagafdeling mag binnen de categorie B op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in 

competitiewedstrijden van de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is uitkomen.  

Het hoofd wedstrijdzaken van het betreffende district c.q. de competitieplanner landelijke competities 

amateurvoetbal is belast met de uitvoering van bovenstaande regeling.  

 

Van junioren naar senioren S.C. Stiens  
Zowel jeugd-, seniorencommissie willen proberen om in een vroeg stadium de wensen en mogelijkheden 

van de aankomende senioren in beeld te krijgen. 

Een eerste inventarisatie vindt plaats bij de overgang van B-junioren naar de A-junioren. Deze inventarisatie 

vindt plaats op individuele basis. 

 

Overgang van junioren naar senioren mag nooit het uitgangspunt hebben van aanvulling van 

seniorenteams. Het belang van een goede overgang van de junioren naar de senioren is in eerste instantie 

een spelersbelang en vervolgens een verenigingsbelang. 

 

Ervaringen opdoen 

Het individuele belang van de jeugdspeler staat hierbij telkens voorop. De ontwikkeling van een 

talentvolle jeugdspeler mag niet in kiem gesmoord worden omdat het jammer is dat het A-team een goede 

speler kwijt raakt, of dat de senioren te kampen hebben met een tekort aan spelers 

Na de winterstop kunnen 2e jaars A-junioren 1x per week bij de selecties meetrainen en meegaan op 

wedstrijddagen. 

In een overleg in de seniorencommissie moet kunnen worden besloten om talenten eerder te brengen en 

ervaring op te laten doen binnen het seniorenvoetbal. Dat betekent in dit geval dat ook talentvolle eerste 

jaars A-junioren hiervoor in aanmerking kunnen komen, waarbij gesteld moet worden dat talentvolle eerste 

jaars A-junioren alleen bij een eerste selectie mee mogen doen. 

 

 

Wanneer over naar de senioren: 

Normaal: wanneer de leeftijd is bereikt om over te gaan naar de senioren. 

Vervroegd: Wanneer de seniorencommissie en/of juniorencommissie van mening is dat de tijd voor 

vervroegde overgang naar de senioren is aangebroken. 
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Deze voorgenomen overgang wordt allereerst in een dan te plannen overleg besproken zonder daarbij de 

betreffende speler in te lichten. In de besluitvorming worden spelersbelang, belang van het 1e seniorenelftal 

en het belang van het A-team afgewogen. 

Pas na besluitvorming wordt door een afgevaardigde van de Senioren- en Juniorencommissie en de trainers 

(A-jun en Za1 of Zo1) met betrokken speler en diens ouders / verzorgers gesproken. 

Bij aangeven / initiatief, voor vervroegde overgang, van de jeugdspeler zelf zal eerst weer overleg met de 

seniorencommissie plaatsvinden alvorens een toezegging naar betrokken speler te doen. 

 

Uitgangspunten: 

 Overgang van Junioren naar Senioren is een verantwoordelijkheid van de seniorencommissie die 

daarbij geadviseerd wordt door de overgangscommissie S.C. Stiens.  

 De eerste seizoenhelft dient de jeugdspeler uit te komen voor zijn eigen A-team en niet 

voor een seniorenteam. 

 Het spelersbelang gaat boven het verenigingsbelang. 

 De keuze van de individuele speler voor het spelen op de zaterdag dan wel op de zondag, 

prestatief dan wel recreatief spelen dient te worden gerespecteerd. 

 Aanvulling van seniorenelftallen door junioren is tot aan de winterstop geen optie. 

 De begeleiding m.b.t. de overgang geldt voor alle A-junioren, niet alleen voor talenten. 

 
Voor het huidige seizoen 2014-2015 is afgesproken dat: 

 De gesprekken voor eind maart 2015 zijn afgerond, waarna de uitkomsten worden besproken met 

de TC. De uitkomsten dienen als uitgangspunt voor de overgang naar seizoen 2015/2016. 

 

Aant van der Zee, Sixtus Haverkamp vormen de overgangscommissie in het seizoen 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


