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Interne scouting 
 

Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet selectiespelers 
naar selectieteams. De nadruk ligt met name op de F, E en D – leeftijdscategorieën. Trainers van 
selectieteams hebben de verantwoordelijkheid om hun eigen spelers te beoordelen en hun 
ontwikkelingen aan te geven. Dat levert de input voor de interne scouts om gericht naar spelers te 
kijken en verslag uit te brengen naar de HO.  
 
Doel Scouting: 
De Scouting heeft als doel ieder jeugdspeler op zijn eigen niveau te laten spelen, gericht op 
ontwikkeling en plezier. 

• RKVV Wilhelmina is zowel prestatiegericht als recreatief. 

• Scouting over de totale linie en niet alleen de beste spelers volgen. 

• Indeling in het begin van het seizoen en geen tussentijdse wisseling van team ( mits er een 

noodzaak toe is) 

• Mee laten trainen in een hoger team moet het team belang niet schaden. 

• Scouting wordt gedurende het seizoen gedaan op een aantal momenten. 

Coördinator Scouting: 
De coördinator scouting coördineert en faciliteert de interne scouting. Hij / zij rapporteert aan de HO. 
De interne scout ondersteunt de trainer / coach bij het beoordelen van de spelers. Het technisch beleid 
is hierbij leidraad. 
Criteria Coördinator Scouting: 

• Heeft ervaring als trainer / speler 

• Communicatief sterk 

• Kan zich onafhankelijk opstellen 

Interne Scout: 
De interne scout is verantwoordelijk voor de scouting. Om spelers in alle elftallen te kunnen 
beoordelen, zijn er meerdere mensen gevraagd te beoordelen. In eerste instantie zijn dat de trainers/ 
leiders zelf. Maar ook andere , zoals collega trainers , coördinatoren, selectiespelers kunnen gevraagd 
worden om een bepaald team te beoordelen. Hiervoor is een scoutingsformulier beschikbaar ( zie 
bijlage E). 
 
Scouting seizoen 2017-2018 
In samenwerking met de Technische Commissie en coordinatoren onderbouw zal er in het seizoen 
2017-2018 een pilot scouting opgezet worden voor O8 tot en met O13. Na de winterstop wordt dit 
aangevuld met 1 scoutingsronde voor de O15 teams.  
De uitgangspunten voor scouting en selectie blijven : 

• Een voetballer moet plezier hebben in de beoefening van de sport 

• Een voetballer moet op zijn / haar niveau spelen. 

• In de praktijk komt het scouten neer op het kijken naar hoe spelers voetbalsituaties oplossen 

• Welke kwaliteiten laten spelers zien, welk talent hebben ze om voetbalsituaties op te lossen. 

• Welk vermogen hebben spelers om een zo groot mogelijke positieve bijdrage te leveren aan 
het winnen van een wedstrijd? 

• Kunnen spelers voetbalproblemen oplossen binnen bepaalde taak, behorend bij de positie die 
gespeeld wordt 

• Team indeling wordt aan het eind en in het begin van het seizoen gedaan, wisselingen 
tussentijds kan , als een speler lager of hoger moet gaan spelen, dat is mogelijk . Dit op 
advies van de trainer met onderbouwing en in samenspraak met HO. 

• Scouting moet een individueel uitgangspunt hebben 

• Mee laten trainen in een hoger team moet het team belang niet schaden. 
 
Allerlei aspecten als loopsnelheid, fysieke bouw, lengte, sprongkracht, loopstijl, technische vaardigheid 
en mentale eigenschappen als doorzettingsvermogen en meedogenloosheid in de wedstrijd zijn zaken 
die in het voetballen aan de orde komen, echter ze geven onvoldoende houvast in de beoordeling van 
de voetballer in de voetbalsituatie. En dat is nu juist het criterium. wat laat een speler in de 
voetbalwedstrijd zien. We spreken dan ook over het voetbalvermogen, en niet meer over 
uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, lenigheid, mentaliteit e.d. 
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De taak van een scout: 

• Beoordelen van spelers in thuiswedstrijden, aangevuld door informatie va trainers / leiders bij 
uitwedstrijden, in eerste instantie via het scoutingsformulier ( bijlage E ). Bij beoordelen wordt ( 
voor of na de wedstrijd) contact gelegd met de trainer / leider van het team. De mening van de 
trainer / leider wordt meegenomen in de beoordeling. Alle beoordelingen worden samengevat 
in een database , die een vorm van voorselectie vormt voor de daadwerkelijke selecties. 
Tevens kan er gebruik gemaakt worden van het spelers-volg systeem 

• De individuele kwaliteiten van de spelers op voetbaltechnisch- en tactisch gebied en het 
herkennen van aanleg, ambitie, motivatie, fysieke gesteldheid en lerend vermogen. 

• Bekijken welke spelers er toe zijn aan een extra uitdaging (wellicht resulterend in meetrainen / 
af en toe meespelen bij een hoger team); 

• Het toetsen van de huidige teamindelingen 
Hierin is de scouting een adviesorgaan voor o.a. het selecteren van spelers en het indelen van zowel 
selectie- als breedteteams, waarbij het doel altijd is om spelers op het juiste niveau en met voldoende 
uitdaging in te delen. Het advies van de scouting wordt gegeven aan het Hoofd Opleiding (HO) en de 
hoofdtrainers. 
 
Werkwijze: 

• Het bekijken van de jeugdspelers vanaf O8 t/m O13; 

• 1e helft van het seizoen: het bekijken van de gehele teams met als doel de samenstelling te 
toetsen (het resultaat van de samenstellingen aan het einde van het afgelopen seizoen) in 
algemene zin. Tevens volgt de scouting de voetbaltechnische- en tactische ontwikkeling van 
de spelers, hoofdzakelijk in teamverband, en beschrijft hierbij de opvallende zaken als 
bijvoorbeeld het beoordelen of een speler een dermate ontwikkeling doormaakt, dat hij of zij 
een extra uitdaging behoeft. Hierbij verliest de scouting het beoordelen van spelplezier, zowel 
individueel als in teamverband, tijdens de wedstrijden niet uit het oog; 

• 2e helft van het seizoen: specifiekere scouting van het individu, werken naar teamindelingen 
toe voor zowel de selectie- als de breedteteams; 

• Algemeen gedurende het seizoen: het herkennen van spelers die wat meer uitdaging nodig 
hebben / er aan toe zijn mee te trainen met een hoger team en deel te nemen aan eventuele 
oefenwedstrijden, zie eerder. 

 
Plaats in de organisatie: 
Het scoutingsteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het HO 
 

 
 
Er zijn minimaal 6 mensen nodig. Het betrekken van de S1/2, O19 en O17 kan hierbij helpen. Deze 
groepen kunnen net als trainen bij de mini’s betrokkenheid tonen voor de club. 
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De scouts kunnen een roulerende rol hebben, de coördinatoren niet. Daarnaast moet je binnen de 
club gaan werken met tips die je krijgt van andere trainers en bekende die ook langs de lijn staan. Je 
kunt een emailadres aanmaken: scouting@rkvvwilhelmina.nl  om tips door te geven. Deze dienen 
binnen 2 weken opgevolgd te worden.  
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Bijlage E 
 

SCOUTINGSFORMULIER  RKVV Wilhelmina 
 
Naam  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elftal  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Positie ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Linksbenig / rechtsbenig / tweebenig **   Normaal / groot / klein ** 
**doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Wedstrijd --------------------------------------------tegen-------------------------------------------- 
 
Datum  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uitstekend   Goed  Voldoende    Matig 

Persoonlijkheid 
Wedstrijdinstelling  0  0  0   0 
 
Initiatief / coaching  0  0  0   0 
 
Techniek 
Handelingssnelheid  0  0  0   0 
 
Passen / trappen  0  0  0   0 
 
Dribbelen / drijven  0  0  0   0 
 
Aan – meenemen  0  0  0   0 
 
Tactiek 
Positiegevoel   0  0  0   0 
 
Taakbewust   0  0  0   0 
 
Coaching   0  0  0   0 
 
Fysiek 
Snelheid   0  0  0   0 
 
Duelkracht   0  0  0   0 
 
Motoriek   0  0  0   0 
 
         Klasse       Positief            Twijfel       Negatief 
Advies   0  0  0   0 
 
Naam scout: _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
 

   BIJLAGE 5                                          BIJZONDERHEDEN VERMELDEN OP DE ACHTERZIJDE. 


