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Drie jonge Olympianen 'in the picture' bij profclubs 
 
Sami, Dex en Youssef zijn pas 7, respectievelijk 8 jaar. En zijn nu al gescout 
door betaald voetbal organisaties (BVO's) zoals Ajax, Sparta, Feyenoord, PSV 
en Excelsior. Tijdens stages mogen ze laten zien wat ze kunnen en zich meten 
met andere gescoute talenten. Het is belangrijk hoe vaardig je bent met de bal, 
maar onder andere ook je mentaliteit en leervermogen. De interesse van BVO’s 
is een groot compliment aan de jeugdopleiding van Olympia, waar ook de super 
trotse voetbalvaders van deze jongens als (hoofd)trainer, coach, spelbegeleider 
en leeftijdscoördinator aan bijdragen. Een stage bij een profclub is een droom 
voor menig voetballertje. Een unieke ervaring. En misschien de eerste stap in 
een lange weg naar de top, die maar voor een enkeling is weggelegd. 
 
Hoe gaat dat in zijn werk ‘gescout’ worden? 
Als er interesse is in een spelertje of bepaalde groep meldt een scout van een BVO zich 
bij Olympia. Voor deze leeftijd is Hoofd Jeugdopleiding Leroy Brank de contactpersoon. 
De scouts komen meestal een aantal keer kijken, de ene club 5 keer, de andere 3 
keer. De frequentie is verschillend. Valt een speler positief op, dan volgt een 
uitnodiging voor een stage. Ook dat loopt via de HJO. 
 
Wat zijn de stappen in het stage proces? 
De stappen verschillen per club maar meestal word je uitgenodigd samen met andere 
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gescoute kinderen uit verschillende delen van het land voor een trainingsstage van 3, 5 
of 6 weken voor 1 keer in de week. Tijdens deze trainingen worden de kinderen getest 
en beoordeeld op verschillende aspecten van voetbal. De beoordeling gebeurd door de 
(hoofd)scouts, jeugdtrainers en/of hoofdjeugdopleiding van de BVO. Na de beoordeling 
zijn meerdere scenario's mogelijk: 

1. Direct aangenomen voor het volgende seizoen. 
2. Vervolgstage (die bestaat uit trainingen met het huidige lichting/team van de 

BVO in de leeftijd van de speler 
3. Je trainingsstage met andere gescoute voetballers wordt verlengd. 
4. Je wordt bedankt voor je inzet en aanwezigheid en de club zal je uitleggen wat 

er beter moet en dan zullen ze je blijven volgen. 

Chakib (vader Sami): "In het geval van Sparta is Sami direct aangenomen voor 
aankomend seizoen. Bij Feyenoord is Sami uitgenodigd voor een vervolg stage. In 
samenspraak met de ouders wordt dan gekeken naar de mogelijkheid om het gehele 
seizoen mee te trainen met de BVO." Taoufik (vader Youssef): "Youssef zal na de 
kerstvakantie de rest van het seizoen 1x per week meetrainen met de huidige selectie 
van Ajax JO9. Daar is hij voor volgend seizoen voor aangenomen." 
 
Hoe ervaren jullie als ouders het proces? 
Taoufik: " Wij zijn allereerst heel erg trots op Youssef dat hij is uitgenodigd door 
verschillende BVO’s en zich mag meten met andere talentvolle kinderen uit heel het 
land. Het zijn hele mooie ervaringen voor Youssef en daarnaast is het ook een 
spannende tijd voor zowel Youssef als ons. Vanaf het eerste moment hebben wij 
Youssef meegegeven dat hij lekker zijn ding moest doen en vooral moet genieten van 
deze momenten ongeacht van wat hier uitkomt en dat hij trots mag zijn dat hij 
überhaupt is uitgenodigd voor deze stages. In de afwegingen die wij hebben gemaakt 
stond Youssef altijd centraal. Het eerste wat je je moet afvragen is welke club past 
goed bij Youssef en wat is de wens van Youssef. Youssef en wij hebben uiteindelijk 
gekozen voor Ajax, omdat hij een Ajax fan is en het de droom is van Youssef om voor 
Ajax te voetballen. Daarnaast is Ajax natuurlijk een geweldige club en staat de 
opleiding van Ajax erg hoog aangeschreven in binnen- en buitenland." 
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Chakib: "Wij als ouders vinden het een enorme eer dat onze zoon is opgevallen en 
uitgenodigd om samen en tegen de beste kinderen uit hun geboortejaar te spelen bij 
enkele van Nederlands gerenommeerde topclubs. Uiteraard is het erg spannend voor 
zowel ons als voor Sami. Wij communiceren hier open en duidelijk over met Sami. 
Plezier staat absoluut voorop, echter wordt er ook prestatie verwacht en de wil om te 
winnen. Naast dit wordt ook verwacht dat er hard gewerkt wordt. De afwegingen welke 
wij hebben gemaakt zijn de volgende:  

• Gekwalificeerde trainers bij elke leeftijdscategorie 
• Op maat gemaakte trainingsvormen voor elke leeftijdscategorie 
• Samenspelen met en tegen de beste kinderen uit zijn leeftijdscategorie 
• Prestatieve karakter van de organisatie waarbij plezier ook hoog in het vaandel staat." 

 
Mark (vader Dex): “Wij als ouders vinden 
het vooral hartstikke leuk voor Dex dat 
hij deze kans krijgt binnen 1 van de 
beste jeugdopleidingen van Nederland. 
Hij leert in deze periode enorm veel en 
zal deze ervaring nooit vergeten. Wat de 
uiteindelijke uitkomst van de stage ook 
mag zijn, Dex mag hartstikke trots zijn 
op zichzelf dat hij deze kans krijgt, want 
deze kans heeft hij zelf gecreëerd. Wij 
als ouders zullen hem altijd faciliteren en 
trots zijn op hem. Wat voorop staat is 
dat plezier het allerbelangrijkste is. 
 

 
En wie zijn de talentjes? 
 
Wat vinden zij leuk aan voetbal? 
Wie is hun favoriete voetballer? 
Bij welke clubs lopen ze stage? 
 
Lees verder op de volgende pagina’s. 
 
Dank jullie wel voor dit kijkje in wat er gebeurd als je gescout wordt.  
 
Gefeliciteerd!  
Veel plezier en succes! 
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Maak kennis met drie talentjes uit de O9 en O10 
uitgenodigd voor verschillende stages bij BVO’s 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe oud was je toen je ging voetballen?  
Alle drie 4 jaar bij de Voetbalschool van Olympia 
 
Hoe vaak voetbal je? 
Sami: 1 wedstrijd + 3x trainen 
Youssef: 4 keer per week waarvan 1 wedstrijd  
Dex: Elke dag, op de club maar voetbal ook graag 
thuis. 
 
Heb je al een positie waar je het liefste speelt?  
Sami: Middenveld of aanval. 
Youssef: Ik speel het liefste op het middenveld. 
Dex: Centrale middenvelder of centraal achterin het 
liefst op rechts.  
 
Wat vind je het allerleukste aan voetbal?  
Sami: Winnen, wedstrijden en teamgenoten. 
Youssef: Plezier hebben, acties maken en scoren. 
Dex: Om plezier met mijn vriendjes te hebben. We winnen en verliezen met 
elkaar.  
 
Wat vind je het leukste bij Olympia? 
Sami: Wedstrijden. 
Youssef: Wedstrijden spelen en trainen. 
Dex: De goede trainingen van Tom Rietberg en de wedstrijden. 
 
Bij welke profclub loop je nu stage, wat is daar anders dan bij Olympia? 
Sami: Sparta en Feyenoord. De trainingen zijn anders, het gaat heel erg snel en 
hard. Partijen zijn leuk en de oefeningen ook.  
Youssef: Ajax, Feyenoord en Sparta. Ik vind het niveau hoger dan bij Olympia 
en de trainingen en oefeningen zijn anders. 

Met trainer Tom Rietberg 

Sami en Youssef                         
 

         Dex en Sami   
	

Met trainer Tom Rietberg 
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Dex: ik loop stage bij Sparta. Het niveau van het voetballen is daar een stuk 
hoger en alles gaat veel sneller. Er wordt veel van iedereen verwacht.  
 
Wie is je favoriete voetballer en waarom? 
Sami: Kylian Mbappe want is erg explosief en scoort heel veel. 
Youssef: Cristiano Ronaldo, omdat hij snel, sterk en technisch is en heel goed 
kan scoren. 
Dex: Ik heb eigenlijk twee favoriete spelers. Anthony van Ajax, omdat hij heel 
technisch is en mooie schijnbewegingen heeft en Kevin de Bruyne omdat hij 
veel mooie steekballen geeft en daarnaast ook nog eens veel scoort als 
middenvelder. 
 
Wat is je mooiste herinnering aan het voetballen? 
Sami: Winnen van wedstrijden. 
Youssef: Kampioen geworden afgelopen competitieblok 
met JO10-1. 
Dex: Het Jan Boskamp toernooi, waarbij we van de 50 
teams 3e waren geëindigd. 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
Sami: Buiten spelen met mijn vriendjes. 
Youssef: FIFA spelen op de Playstation. 
Dex: Tennis vind ik ook leuk om te doen. 
 
Wat is jouw grootste wens voor dit seizoen? 
Sami: Kampioen worden met mijn team en uiteraard dat 
iedereen gezond en wel blijft. 
Youssef: Een leuk seizoen hebben en prijzen winnen. 
Dex: Dat ik mijzelf nog meer ontwikkel als goede voetballer. 
 
 

 
Sami Salmane 

(7 jaar) 
Olympia O9 selectie 

Aanbod profclubs: 
SPARTA: aangenomen voor 

het seizoen ‘22 – ‘23. 
Feyenoord: na 3 stage-
rondes, uitgenodigd voor 

vervolgstage van 2 
groepstrainingen met het 
huidige Feyenoord team. 

PSV: na 1 stage-ronde door 
naar de groepstraining in 
Rosmalen. Echter tijdelijk 
stopgezet om de focus en 
concentratie te houden op 

Feyenoord en Sparta. 
	

Youssef Bouysaghouan 
(8 jaar) 

Olympia O10 selectie  
Aanbod profclubs: 

Ajax -> Stage -> Vervolgstage -
> Aangenomen seizoen ‘22-’23 

Sparta -> Stage -> Direct 
aangenomen seizoen ‘22-’23 

Feyenoord -> Stage -> 
Vervolgstage -> Bedankt i.v.m. 

aanname bij Ajax 
PSV -> Stage (n.v.t. mocht gelijk 

door) -> Vervolgstage -> 
Bedankt i.v.m. aanname bij Ajax 
Excelsior -> Niet aan de stage 

begonnen omdat Youssef bij 
andere clubs bezig was.  

 

Dex Vollers 
(7 jaar) 

Olympia O9 selectie 
Aanbod profclub: 
SPARTA: stage 

 
	


