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PJO-werking : 2015-2016
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Inleiding
Reeds meer dan 40 jaar worden talentvolle spelers vanaf 12 jaar door talentscouts van de KBVB in
hun club opgemerkt en opgeroepen voor selectiewedstrijden georganiseerd door de Provinciale
jeugdopleiding (PJO). Op die manier krijgen deze ‘youngsters’ de kans om zich te meten met de betere
spelers uit hun provincie. In het verleden bleek dit voor velen het prille begin van een mooie
voetbalcarrière die uiteindelijk in een contract als profvoetballer en zelfs in een selectie voor de Rode
Duivels uitmondde.
De voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), de Vlaamse vleugel van de KBVB, coördineert en
professionaliseert vanaf het seizoen 2013-2014 de verschillende Vlaamse PJO’s door het organiseren
van talentdetectiedagen voor jongens U12 t.e.m. U15 en voor meisjes U12 t.e.m. U15. Onder de
eindverantwoordelijkheid van de coördinator Topsport krijgt de PJO een volwaardige plaats binnen
het integraal topsportbeleidsplan van de VFV toebedeeld.

De PJO-werking als basis van de topsportpiramide
De trainer-scouts van de verschillende PJO’s, die allen beschikken over minstens een UEFA-B diploma
en een attest van talentscout, selecteren tijdens deze centraal georganiseerde activiteiten de meest
vaardige spelers per leeftijdscategorie om uiteindelijk op het einde van het seizoen te komen tot een
provinciale eindselectie. De eindselecties U14 en U15 spelen in de maanden april en mei in het
nationaal voetbalcentrum van Tubeke onderlinge wedstrijden waarbij de kans bestaat dat de
allerbesten onder hen een oproepingsbrief in de bus krijgen voor een activiteit van de nationale ploeg
(jongens en meisjes). Bovendien krijgen spelers, die behoren tot de eindselectie U14 (indien 2 e jaar
middelbaar onderwijs) en U15 (indien 3e jaar middelbaar onderwijs), de mogelijkheid om deel te
nemen aan de selectietesten Topsport VFV met het oog op het verwerven van een topsportstatuut.
Meer informatie over een mogelijke instroom tot het project Topsport VFV kan via volgende link
geraadpleegd worden: http://www.belgianfootball.be/nl/topsportscholen.
De PJO-werking VFV vormt aldus de stevige basis van de topsportpiramide met als doel geen enkel
Belgisch talent (inclusief de laatrijpe spelers en de spelers geboren op het einde van het jaar) door de
mazen van het voetbalnet te laten glippen.
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De Panathlon-verklaring als basis voor de PJO-werking
De doelstelling van de PJO-werking VFV sluit perfect aan bij de Panathlon-verklaring die de rechten
van het kind in de sport beschrijft. Alle kinderen hebben zo onder andere
het recht zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een
aangepaste competitie. Concreet betekent dit dat ieder kind de kans moet
krijgen om op het juiste niveau (elite, interprovinciaal, provinciaal en
gewestelijk) te voetballen teneinde zich maximaal verder te kunnen
ontwikkelen. We maken ons sterk dat de clubs in het belang van het kind
meedenken en meewerken binnen deze filosofie door hun spelers correct
te informeren over het bestaan van de PJO-talentdetectiedagen en
eveneens door ondersteunend te werken bij de oproeping van hun
talentvolle spelers.

De PJO-werking bij de jongens
Voor de jongens worden de volgende talentdetectiedagen eenmaal vóór en eenmaal na Nieuwjaar
georganiseerd :





U12 jongens van clubs met interprovinciale en provinciale jeugdlicentie
U13 jongens van clubs met interprovinciale en provinciale jeugdlicentie
U14 jongens van clubs met interprovinciale jeugdlicentie
U15 jongens van clubs met interprovinciale jeugdlicentie

Tijdens de talentdetectiedagen worden er telkens 3 wedstrijden gespeeld waarbij de indeling
gebaseerd is op de geboortedatum (U12 en U13) of de maturiteit, namelijk laatrijp, gemiddeld rijp en
vroegrijp (U14 en U15). Op die manier streven we naar een betere talentdetectie waarbij rekening
wordt gehouden met het geboortemaandeffect en de biologische leeftijd. Jongens die op het einde
van het jaar geboren zijn of die op het vlak van lichamelijke rijpheid wat achterstand hebben, zijn
minder krachtig en hebben daardoor minder kans om hun stempel op de wedstrijd te drukken. Op
volwassen leeftijd hebben deze laatbloeiers hun fysieke achterstand echter ingehaald waardoor ze
gaandeweg beter in de wedstrijd presteren.
Ten laatste 3 weken voorafgaand aan de organisatie van een talentdetectiedag dient de Technisch
Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) van de clubs met een interprovinciale of provinciale
jeugdlicentie aan de PJO coördinator de spelerslijst met de noodzakelijke gegevens (naam,
geboortedatum, adres, emailadres, maturiteitsgroep en voorkeursposities) via een
standaarddocument, per mail, te bezorgen. De PJO coördinator nodigt daarna de spelers per e-mail uit
met vermelding van het tijdstip en de locatie. De TVJO van de club krijgt eveneens deze informatie per
mail opgestuurd.
In het licht van het bondsreglement (cfr. artikel 453) is medewerking aan de PJO voor de clubs een
vereiste om volgend jaar opnieuw te kunnen deelnemen aan de interprovinciale of provinciale
jeugdcompetitie. De desbetreffende club is aldus verantwoordelijk voor het aanleveren van de
correcte spelerslijsten en het vervoer van de spelers.
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De PJO-werking bij de meisjes
De talentdetectiedagen die de VFV voor de meisjes organiseert, hebben enerzijds als doel de meest
talentvolle speelsters uit de PJO-kernen in de nationale damesploegen U15 en U16 te integreren en
anderzijds meer meisjes aan het voetballen te krijgen.

We vragen aan alle GC’s om de meisjes die behoren tot de leeftijdscategorie U12 tot U15 op de hoogte
te brengen van het bestaan van deze talentdetectiedagen en de juiste adresgegevens van deze meisjes
aan de PJO-coördinator door te geven indien zij geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen.

Meer informatie is te vinden via de volgende link:
http://www.belgianfootball.be/nl/vfv-provinciale-jeugdopleiding

De PJO-werking als hefboom om de
kwaliteit van de jeugdopleiding in
de clubs te verhogen
Alle jeugdtrainers en TVJO’s van de clubs zijn
welkom op onze talentdetectiedagen. Deze
activiteiten zullen regelmatig gecombineerd worden
met bijkomende opleidingen voor gediplomeerde en
niet gediplomeerde jeugdtrainers naar het voorbeeld
van onze succesvolle Forma-Foot avonden. Via de
PJO-activiteiten wenst de VFV haar opleidingsvisie
aan de jeugdtrainers van haar aangesloten clubs door
te geven en op die manier ondersteunend te werken.

ALL PRODUCTS  AMBIORIX  ARENA  BELGIAN POSTERS  BRUSSELS AIRLINES  COFELY SERVICES  CROKY
ETIXX  GREEN ENERGY 4 SEASONS  HET LAATSTE NIEUWS  HÖRMANN  KONICA MINOLTA  LE SOIR  METRO  RODANIA
ROMBOUTS  SAMSUNG  SPORT/VOETBAL MAGAZINE  SUD PRESSE  VOETBALKRANT/WALFOOT  VOYAGES SUN REIZEN

