Visie juniorenvoetbal Creil-Bant 2020-2025
MISSIE
Creil-Bant is een samenwerkingsverband op juniorenniveau met als doelstelling
voetballers/voetbalsters in hun eigen leeftijdscategorie uit te laten komen in een
team dat past bij hun niveau en ambitie. Kortom: het mogelijk maken van voetbal in
onze beide dorpen voor zowel recreatieve als getalenteerde jeugdvoetballers. Sport
in Creil en Bant is belangrijk, niet alleen vanuit sportief maar zeker ook vanuit sociaal
oogpunt.
VISIE
Binnen Creil-Bant gaan plezier en prestatie hand in hand, waarbij geldt dat voor het
hoogst uitkomende team binnen een leeftijdscategorie (JO15-1, JO17-1, JO19-1)
de nadruk meer op prestatie ligt dan bij de lagere teams. Het steven is om de
JO15-1, JO17-1 en JO19-1 in de 1e klasse van de KNVB te laten uitkomen, dit zorgt
ervoor dat wanneer spelers het volledige juniorentraject hebben doorlopen zij
voldoende voetbalbagage hebben om bij de seniorenselectieteams in te stromen.

De selectieteams zijn weliswaar prestatief van aard, maar hier is nadrukkelijk de
voorwaarde aan gekoppeld dat dit in een plezierige sfeer en in een positieve
omgeving plaats moet vinden. Voor alle teams die binnen onze juniorenafdeling
vallen geldt dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie,
ontwikkeling en plezier.
Breedtesport vormt een belangrijke bouwsteen binnen het sociale leven in de
Noordoostpolder, als Creil-Bant willen we daar onze bijdrage aan leveren.
KERNWAARDEN
De voetbalsamenwerking Creil-Bant kenmerkt zich ook bij de junioren door een
familiaire, positieve en warme sfeer, waarbij ruimte is voor eigen initiatieven. Spelers
en ouders/verzorgers die ideeën en wensen hebben zijn uitgenodigd om bij het
bestuur aan te kloppen. Binnen Creil-Bant is altijd ruimte voor verbetering,
suggesties hiervoor vinden bij ons een luisterend oor.
De besturen van SC Creil en SC Bant streven naar het onderhouden van een
langdurig lidmaatschap, betrokkenheid van de leden en het gevoel dat zij zich
binnen ons samenwerkingsverband thuis voelen.
Leiders, trainers, spelers en toeschouwers vormen het uithangbord van Creil-Bant.
Dit geldt niet alleen als we op onze eigen voetbalaccommodaties zijn, maar des te
meer wanneer we te gast bij andere verenigingen zijn. Respect en fatsoen zijn hierbij
de leidende principes, dit geldt zowel binnen als buiten het veld. Een positieve
inslag van trainers, coaches, toeschouwers en spelers staat bij Creil-Bant hoog in het
vaandel. Dit vertaalt zich in gedrag, integriteit en houding. We zijn samen
verantwoordelijk om als Creil-Bant een goed visitekaartje af te geven bij anderen,
dit draagt bij aan ons positieve imago.
We houden samen de verenging draaiende. Ieder lid of ouder/verzorger draagt
daar haar of zijn steentje aan bij als vrijwilliger.
DOELEN
Als samenwerkingsverband hebben wij bij Creil-Bant twee doelen voor ogen, die
voor ons alle twee even belangrijk zijn.
Doel 1: We streven ernaar om het voetbalniveau over de volle breedte van onze
juniorenafdeling omhoog te krijgen. De gedachte hierachter is dat als je je sport
beter beheerst, je er meer plezier aan beleeft en je daardoor langer actief je sport

zult beoefenen. Als subdoel koppelen we hier nadrukkelijk een zo hoog mogelijke
trainingsopkomst aan, bij Creil-Bant beschouwen we dit niet alleen als een goede
graadmeter voor de sfeer binnen het team, maar ook als een voorwaarde om het
voetbalpeil naar een voor het betreffende team zo hoog mogelijk niveau te krijgen.
Doel 2: We streven ernaar om jaarlijks vanuit onze jeugdopleiding een nieuwe
lichting spelers door te laten stromen naar onze seniorenteams, waarbij een speciale
focus ligt op onze twee selectieteams: Creil-Bant 1 en Creil-Bant 2. Met die teams
willen we op eigen kracht, dus zonder het via actief beleid aantrekken van spelers
van buitenaf, zo hoog mogelijk voetballen. Het is daarom van groot belang dat de
juniorenafdeling ieder jaar voldoende spelers aflevert die het niveau van de
selectieteams aankunnen.
MIDDELEN
Bij Creil-Bant hechten we grote waarde aan goede begeleiding door trainers en
leiders. Hier investeren wij dan ook in. Het streven is om voor alle teams een
gediplomeerde trainer te zetten. Dit is echter afhankelijk van beschikbaarheid en
budget. Kosten om trainersdiploma’s te behalen worden – in overleg met de
betreffende trainer – door Creil-Bant vergoed, hier staat tegenover dat de trainer in
kwestie zich dan voor een gezamenlijk afgesproken termijn aan het
samenwerkingsverband committeert.
Voor elk team, ongeacht op welk niveau, geldt dat er naast minimaal één trainer
wordt gestreefd naar twee leiders per team. Daarnaast is het wenselijk dat elk team
over een grensrechter beschikt, als bestuur achten wij het onwenselijk dat spelers
binnen het team de rol van grensrechter vervullen.
TEAMINDELINGEN
De teamindelingen vinden plaats op basis van leeftijd volgens de regels van de
KNVB. Ook heeft het aantal beschikbare spelers van een bepaalde leeftijd invloed
op de indeling van de samenstelling van de teams. Eén van de voornaamste
redenen waarom SC Creil en SC Bant een samenwerkingsverband zijn aangegaan
was om te garanderen dat iedere speler in zijn/haar eigen leeftijdscategorie kan
uitkomen.
Daarnaast spelen voetbalcapaciteiten, fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling
een rol om voor ieder individu een passend team te vinden. De daartoe
gemachtigde bestuursleden bepalen de teamindeling op basis van bovenstaande.
De trainers en leiders hebben hier nadrukkelijk een adviserende rol in.

UITSTRALING
De Creil-Bant-teams spelen allemaal in hetzelfde tenue:
-

-

een zwart shirt met over het midden een verticale gele baan die aan
weerskanten wordt geflankeerd door twee witte banen welke gezamenlijk
dezelfde breedte hebben als de gele baan.
zwarte broek.
zwarte kousen.

Dit speciaal voor het samenwerkingsverband ontworpen tenue weerspiegelt de
identiteit van beide verenigingen waaruit de combinatie Creil-Bant is voortgekomen:
de kleur geel refereert naar SC Creil, de kleur wit naar SC Bant. De kleur zwart was
prominent vertegenwoordigt in zowel het tenue van SC Creil als SC Bant.
Het is de bedoeling dat de voetbaltenues tenminste vier en maximaal vijf jaar
meegaan. Voor ieder team wordt een sponsor gezocht die de kosten van de tenues
bekostigt. Met de tenues dient zorgvuldig te worden omgegaan, teams zijn zelf –
met daarin een belangrijke verantwoordelijkheid voor de teamleiding –
verantwoordelijk voor de staat van de teamkleding.
Bij voorkeur beschikken de teams ook over trainingspakken, die – al dan niet onder
voorwaarde van borg – per seizoen worden uitgeleend aan de spelers die deel
uitmaken van dat team. n

