
Meetrainbeleid Cartouche 

Jeugdspelers uit teams A tot en met D en 2de jaars E 

In dit document geven we aan hoe we binnen Cartouche omgaan met het meetrainen van een 

jeugdspeler in een ander (hoger) team. We willen met dit document een transparant en duidelijk 

kader stellen waarbinnen er mogelijkheden zijn om mee te trainen met een ander (hoger) team.   

Belangrijke kaders 

• De Jeugdcommissie en de Jongste Jeugdcommissie zijn verantwoordelijk voor het beleid met 

betrekking tot het meetrainen in hogere teams. De lijncoördinator en/of de E&O coördinator, 

zijn beschikbaar om te helpen bij vragen over dit Meetrainbeleid.  

• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders van een jeugdspeler en/of trainers onderling 

afspraken maken over het meetrainen van een jeugdspeler in hogere teams, zonder 

voorafgaande afstemming met de lijncoördinator en/of de E&O coördinator. 

• De lijncoördinator en/of de E&O coördinator zal bij verzoeken over het meetrainen altijd in 

overleg treden met de trainer/coaches van het team waar de jeugdspeler in speelt en tevens 

met de trainer/coach van het team waar de jeugdspeler eventueel gaat meetrainen.  

• Meetrainen van jeugdspelers met een hoger team beoogt het bieden van extra uitdaging in 

de ontwikkeling van de jeugdspeler. Uitgangspunt is dat meetrainen van jeugdspelers met 

andere teams hooguit een toevoeging kan zijn op de trainingen van het eigen team. In 

beginsel trainen jeugdspelers altijd met het eigen team, het meetrainen zal nooit de 

overhand (kunnen) krijgen.  

• Vandaar is het altijd de bedoeling dat de jeugdspeler maximaal 1x per week zal meetrainen 

met het hogere team en deze training kan (in principe) niet ten koste gaan van de training 

van het eigen team.  

• Meetrainen met een ander (hoger) team start op zijn vroegst pas na de winterstop, mede 

teneinde de ontwikkeling en het groepsproces van het eigen team niet te verstoren. Alleen in 

zeer bijzondere gevallen (= talenten, zie definitie verderop in document) kan hier van worden 

afgeweken (deze uitzondering zal echter nooit eerder in kunnen gaan dan na het einde van 

de voorcompetitie). Uitgangspunt moet steeds zijn dat: 

➢  de uitdaging voor dit talent primair gevonden moet worden in de aanpak en het 

materiaal van de trainingen van het eigen team.  

➢ het talent dus niet structureel mee zal trainen met het hogere team. 

• Jeugdspelers die een komende zaterdag invallen in een ander team mogen gedurende het 

gehele seizoen in de week voor die wedstrijd wel meetrainen met dit team (mits dit in goed 

overleg en in overeenstemming gaat met de trainer/coach van het latende team). 

• Dit beleid is niet van toepassing op evt. nieuwe leden die in het volgende seizoen bij 

Cartouche willen gaan spelen en wellicht in aanmerking komen voor een plek in het Eerste 

team. Hiervoor gelden de regels zoals beschreven in het document “selectieproces”. 

• Dit beleid geldt ook niet voor keepers. 

• Dit document laat tevens onverlet dat zich situaties kunnen voor doen waarbij de genoemde 

commissies kunnen afwijken van dit beleid met de bedoeling ondersteuning te geven aan de 

behoefte van zeer bijzonder getalenteerde jeugdspelers. Uitgangspunt blijft echter ook in die 

uitzonderingsgevallen dat de nadruk moet blijven liggen op ontwikkeling binnen en 

deelname aan het eigen team.  

 

 



Welke jeugdspelers komen in aanmerking? 

a. Breedte teams A tot en met D 

Diegene die in aanmerking komen om mee te trainen zijn die jeugdspelers die in hun breedte 

team uitsteken boven de rest van de spelers/speelsters en extra uitdaging kunnen gebruiken in 

hun ontwikkeling.  

 

Hoe weten we nu wie dit zijn? Gedurende de periode, start van de  competitie tot aan de 

winterstop zullen de breedte teams bekeken worden door verschillende personen, te weten; 

a. Coaches/trainer 

b. Lijn coördinatoren 

c. E&O coördinator lijn (in overleg met Lijn coördinator) 

d. Scouts 

Daar kan uit naar voren komen dat er jeugdspelers zijn die in aanmerking komen voor het 

meetrainen met een opleidingsteam. Na de winterstop zal het proces van meetrainen door de 

E&O coördinator/lijn coördinator opgestart gaan worden.  

 

b. Opleidingsteams A tot en met  D 

Diegene die in aanmerking komen om mee te trainen zijn die jeugdspelers die in het 

opleidingsteams uitsteken boven de rest van de spelers/speelsters en extra uitdaging kunnen 

gebruiken in hun ontwikkeling.  Van deze  jeugdspelers wordt de kans reëel geacht dat zij in 

het volgende seizoen de stap naar een Eerste team kunnen maken. 

 

Hoe weten we nu wie dit zijn? Gedurende de periode, start van de  competitie tot aan de 

winterstop zullen de opleidingsteams bekeken worden door verschillende personen, te weten;  

a. Trainer/coaches 

b. E&O coördinator 

c. Scouts 

Daar kan uit naar voren komen dat er jeugdspelers zijn die in aanmerking komen voor het 

meetrainen met een Eerste team. Na de winterstop zal het proces van meetrainen door de 

E&O coördinator/trainer coaches opgestart gaan worden.  

 

c. Eerste teams A tot en D 

Diegene die in aanmerking komen om mee te trainen zijn die jeugdspelers die in het Eerste team 

uitsteken boven de rest van de spelers/speelsters en extra uitdaging kunnen gebruiken in hun 

ontwikkeling.  Van deze  spelers/speelsters wordt de kans groot geacht dat zij in het volgende 

seizoen direct de overstap kunnen maken naar het Eerste team in de oudere lijn  (D1 naar C1/ C1 

naar B1/ B1 naar A1) 

 

Hoe weten we nu wie dit zijn? Gedurende de periode, start  van de  competitie tot aan de 

winterstop zullen de Eerste teams bekeken worden door verschillende personen te weten;  

a. Trainer/coaches 

b. E&O coordinator 

c. Scouts 

Daar kan uit naar voren komen dat er jeugdspelers zijn die in aanmerking komen voor het 

meetrainen met een Eerste team in de oudere lijn. Na de winterstop zal het proces van 

meetrainen door de E&O coördinator/trainer coaches opgestart gaan worden. 

 

 



d. 2de jaars E  

Diegene die in aanmerking komen om mee te trainen zijn die jeugdspelers die in de E-lijn 

uitsteken boven de rest van de spelers/speelsters en extra uitdaging kunnen gebruiken in 

hun ontwikkeling.  

 

Hoe weten we nu wie dit zijn? Gedurende de periode start competitie tot aan de winterstop 

zullen de 2de jaars E teams bekeken worden door verschillende personen te weten; 

a. Coaches/trainer 

b. Lijn coördinatoren 2de jaars E 

c. E&O coördinator D lijn  

Daar kan uit naar voren komen dat er jeugdspelers zijn die in aanmerking komen voor het 

meetrainen met het opleidingsteam D2 (en in een uitzonderlijk geval met de D1). Na de 

winterstop zal het proces van meetrainen door de E&O coördinator/lijn coördinator 2de jaars 

E en trainer/coaches van beide teams opgestart gaan worden.  

 

Talenten  

Of iemand een talent is wordt in samenspraak tussen de E&O coördinator van de lijn en trainer/ 

coaches bepaald. Dit zullen meestal jeugdspelers zijn die in vertegenwoordigende teams (districts/ 

landelijk) spelen of hier dicht tegen aan zitten. 

In nauw overleg tussen de E&O coördinator, trainer coaches van beide teams en ouders van het 

talent zal gekeken worden hoe we als Cartouche de betreffende jeugdspeler kunnen ondersteunen. 

Hierbij zal er zeker rekening gehouden worden met de totale trainings- en wedstrijdbelasting van 

deze speler/speelster. 

 

Hoe verloopt het meetrainen 

Hier zal een onderscheid gemaakt worden in meetrainen van jeugdspelers uit een breedteteam en  

een E&O team.  

 

Breedte teams 

Het meetrainen van jeugdspelers van de breedteteams met de opleidingsteams zal pas plaatsvinden 

na de winterstop. Per training zullen er maximaal 3 extra jeugdspelers meetrainen.  Het 

uitgangspunt is steeds dat een jeugdspeler in totaal aan maximaal 3 trainingen zal meedoen.  Na 

deze maximaal 3 trainingen wordt bepaald of deze jeugdspeler een reële kans heeft om aan te 

sluiten bij het niveau van het opleidingsteam: 

- Zo ja, dan zal de jeugdspeler, afhankelijk wederom van het aantal  speler/speelster, vaker of per 

toerbeurt  blijven meetrainen met het team.   

- Zo nee, dan zal het proces van meetrainen van deze jeugdspeler beëindigd worden.   

 

E&O teams 

Het meetrainen van jeugdspelers uit deze teams zal pas plaatsvinden na de winterstop. 

De trainer/coach van het opleidingsteam, de trainer/coach van het Eerste team en de E&O 

coördinator zullen in nauw overleg gaan bepalen hoe vaak er meegetraind zal gaan worden. Dit is 

sterk afhankelijk van het aantal jeugdspelers dat hiervoor per team in aanmerking komt. Per training 

zullen er maximaal 3 extra jeugdspelers meetrainen. Waar nodig zal dit gaan in toerbeurten.  
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