III. Implementatieplan – Doorstroming jeugd
Informatie over het belang van doorstroming van jeugd naar senioren

Binnen een jeugdclub komt men zo nu en dan tegen dat ervaren jeugdspelers de eigen
jeugdclub ontgroeien. Ze zijn te goed en hebben nieuwe uitdagingen nodig. Uitdaging is
positief, want dat beïnvloed de motivatie. Het is daarom verstandig om als werkgroep de
uitdagingen van de ervaren jeugddammers te realiseren. Dit om ervoor te zorgen dat de
jeugdspelers niet op een gegeven moment afhaken.
Doorstroming seniorencompetitie
De ervaren jeugdspelers zijn vaak ook al wat ouder (zitten of gaan naar het voortgezet
onderwijs). Tevens hebben ze al regelmatig wat toernooien gespeeld en maken ze een goede
ontwikkeling door. Organiseer in samenspraak met de competitieleider een manier om jeugd
stap voor stap in te laten stromen. In het algemeen mogen jeugdleden niet al te laat
thuiskomen. Dus denk ook aan een aangepast speeltempo. Het doel is om de jeugdleden
partijen te laten spelen tegen senioren. Daar leren zij ook van.
Mogelijkheden:
1. Bedenktijd: 30 minuten + 30 seconden per persoon per zet. Voor jeugd geldt er een
notatieplicht maar voor senioren niet.
2. Aanvangstijd jeugd is gelijk aan dat van senioren.
3. Competitievorm moet helder, flexibel en duidelijk zijn. Als de jeugd maar redelijk wat
partijen tegen senioren spelen.
Doorstroming teamcompetitie
Bijna elke club heeft wel één of meerdere teams in de nationale of provinciale competitie.
Gemotiveerde jeugdspelers, die redelijke ervaring hebben om tegen senioren te spelen,
moeten zo snel worden geplaatst in zo’n team (in goed overleg met de jeugdspeler/ouders).
Ook als een club zelf geen team heeft, kan men denken om er één op te zetten of anders
(wat in het belang is van de ontwikkeling van de jeugdspeler) hen te laten spelen bij een
andere club in een team.
Spelen van toernooien
Jaarlijks worden nog regelmatig toernooien georganiseerd. Van eendaagse- tot meerdaagse
toernooien met senioren. Motiveer jeugdspelers ook om hier aan deel te nemen. Dit zijn
leerzame toernooien en dat is goed voor de ontwikkeling van de jeugdspelers.
Voordeel instroming
Door de jeugd te laten instromen, waarborgt de club ook haar toekomst. De jeugdspelers
worden sterker door tegen senioren te spelen. Doordat ze steeds sterker worden, geeft dit
hen ook een goede motivatie. Het belang van de jeugdspeler is belangrijker dan het
clubbelang.
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