Genk VV – speelgelegenheid

De speelgelegenheidsprincipes, welke van toepassing zijn op alle ploegen, hebben tot doel
om al onze jeugdspelers in elke fase van hun individueel ontwikkelingsproces voldoende
wedstrijdtijd te garanderen, zodat ze naast hun kwaliteiten ook hun ‘competitierijpheid’
verder kunnen ontwikkelen. Bijkomend zijn deze principes essentieel om een objectieve
spelersevaluatie te kunnen uitvoeren.
Tevens wenst Genk VV te benadrukken dat deze principes perfect passen binnen het sociaal
verantwoord kader van waaruit ze haar voetbalopleiding wil aanbieden.
Deze speelgelegenheidsprincipes gelden voor alle jeugdelftallen van Genk VV, m.a.w. vanaf
U6 t.e.m.U21
De jeugdtrainers van Genk VV houden zich met prioriteit aan de speelgelegenheidsprincipes.
Reglement VFV
De JO van Genk VV houdt zich te allen tijde aan de spelregels m.b.t.
speelgelegenheid/vervangingen zoals voorzien in het reglement van de VFV.
Selecteerbaarheid
Een jeugdspeler kan enkel geselecteerd worden voor een wedstrijd indien hij
‘selecteerbaar’ is.
Het selecteerbaar zijn van een speler wordt in eerste instantie bepaald door de betreffende
trainer. De trainer bepaalt dit op basis van een aantal factoren, bijv. aanwezigheid en inzet
op training.
Het selecteerbaar zijn van een speler kan ook vanuit de sportieve coördinatie of medische
begeleiding worden beslist, bijv. in het kader van revalidatie of schorsing. Indien de
desbetreffende trainer beslist dat een speler niet selecteerbaar is, dient hij dit steeds te
kunnen argumenteren.
Doorschuiven naar een ander elftal
Indien een speler tijdelijk of definitief wordt doorgeschoven naar een ander jeugdelftal,
blijven de speelgelegenheidsprincipes geldig. Dit geldt voor alle jeugdelftallen van .
Dit geldt niet voor spelers die worden gevraagd om bij U21 of Beloften te spelen.
Doch ook bij deze elftallen heeft het selecteren van spelers van jongere
leeftijdscategorieën de bedoeling om hen wedstrijdminuten te gunnen.
Opm.: deze spelers kunnen nog dubbel spelen in datzelfde weekend, zodat ze voldoende
effectieve speeltijd krijgen.
M.a.w.: een speler doorschuiven met als enige argument ‘om iemand meer op de bank te
hebben’, kan absoluut niet aanvaard worden.
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Doelmannen
Voor doelmannen gelden eveneens de speelgelegenheidsprincipes, maar wegens hun
specifieke situatie kan het zijn dat:
- het elftal tijdelijk (bijv. één wedstrijd) niet over een doelman beschikt
- het elftal langdurig/permanent niet over een doelman beschikt
- het elftal permanent over twee doelmannen beschikt
- er drie doelmannen zijn voor twee elftallen
- enz.
Voor elk van deze specifieke situaties dienen, indien relevant, éénduidige afspraken te
worden vastgelegd tussen de desbetreffende trainer(s) en de sportief verantwoordelijke(n)
van de jeugd. Dit kan een beurtrol zijn, of doelmannen kunnen meevoetballen enz. Er
wordt getracht om steeds een speelgelegenheid van minimum 50% per wedstrijd na te
streven.
Afwijking
Wanneer een speler meer dan één wedstrijd per weekend speelt, m.a.w. indien een speler
naast de wedstrijd bij zijn elftal, ook nog geselecteerd wordt voor een wedstrijd bij een
ander elftal, kan worden afgeweken van de speelgelegenheidsprincipes indien daar
gegronde redenen voor zijn, bijv. zijn maximale belasting op dat moment.
De afspraken, communicatie en praktische afhandeling gebeurt volgens de vastgelegde
verantwoordelijkheden, m.n. in onderling verleg tussen de betrokken trainers  speler
Opvolging speelgelegenheid/aanwezigheden
-Overzicht per maand door de trainer aan de hand van de aanwezigheidslijsten voor
trainingen en
wedstrijden (Socceronline)
-Bespreking tijdens tweemaandelijks gesprek per trainer / categorie
-Controle door TVJO en JC’s op alle thuiswedstrijden.
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Speelgelegenheidsprincipes U6 – U7 (2v2 – 3v3)
Bij spelertjes die pas beginnen te voetballen, zijn (minimale) speelgelegenheidsprincipes
nog niet echt van toepassing.
Immers, Genk VV stelt als algemene stelregel dat elk spelertje dat aan de wedstrijd
deelneemt, zonder uitzondering, evenveel speelminuten krijgt, dit volgens de filosofie van
het spel 2v2, 3v3
Speelgelegenheidsprincipes U8 – U9 (5v5)
Bij de spelersgroepen in deze leeftijdscategorieën streven we naar teams van 8 spelers.
Dit houdt in dat elke ploeg 3 wisselspelers heeft.
In deze ontwikkelingsfase spelen we 4 x 15‘. We wisselen per 15‘ telkens 3 spelers.
Zo komen van de 7 spelers aan een speelgelegenheid van 75 % en 3 spelers aan minimum
50 % op wedstrijdbasis.
Vermits niet elke week dezelfde spelers reserve zijn, komen alle spelers aan een minimum
van 65% speelgelegenheid komen op jaarbasis.
De praktijk leert ons dat soms spelertjes ziek zijn, ouders familiale verplichtingen hebben,…,
en dat de speelgelegenheid meestal nog hoger ligt.
In deze ontwikkelingsfase spreken we niet over vaste doelman. We integreren een beurtrol
bij de spelers zodat iedereen ook als doelman speelt.
Registratie speelminuten in Soccer Online:
het registreren van de speelminuten is m.b.t. het pro-actief bewaken van de
speelgelegenheid noodzakelijk wegens de eigenheid van de speelgelegenheidsprincipes.
Besluiten (5v5,U8/U9):
• Alle spelers krijgen elke week speelgelegenheid (op voorwaarde dat ze
selecteerbaar zijn*).
• Alle spelers (incl. de roterende spelers die als doelman fungeren) krijgen elke
wedstrijd minimum 50% speelgelegenheid.
* Selecteerbaar: voor het selecteren van spelers wordt ook rekening gehouden met de
‘Speelgelegenheid en afspraken‘.
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Speelgelegenheidsprincipes U10 – U11 – U12 – U13 (8v8)
Bij de spelersgroepen in deze leeftijdscategorieën streven we naar teams van 12 spelers.
Dit betekent dat elk team 4 wisselspelers heeft.
In deze ontwikkelingsfase spelen we 4 x 15‘. Elke 15‘ worden de doorlopende vervangingen
uitgevoerd. Zo komen alle spelers aan een minimum van 50% speelgelegenheid op
wedstrijdbasis. Vermits niet elke week dezelfde spelers reserve zijn, komen alle spelers aan
een minimum van 75% speelgelegenheid op maandbasis.
Voor de doelmannen streven we er naar om telkens één doelman meer te hebben dan het
aantal ploegen per leeftijd in competitie. Deze worden dan ingedeeld volgens hun kwaliteit
en spelen de ganse speelduur bij hun respectievelijke team. Zijn alle doelmannen
beschikbaar (geen gekwetsten, zieken,…) zal er telkens één doelman mee fungeren als
veldspeler in het laagste team.
Registratie speelminuten via Soccer Online.
Besluiten (8v8, U10/U11/U12/U13):
• Alle spelers krijgen elke week speelgelegenheid (op voorwaarde dat ze
selecteerbaar zijn*).
• Alle spelers krijgen elke wedstrijd minimum 50% speelgelegenheid.
• Alle doelmannen krijgen elke wedstrijd minimum 50% speelgelegenheid, hetzij als
doelman, hetzij als veldspeler.
Speelgelegenheidsprincipes U15 – U17 (11v11)
in deze ontwikkelingsfase spelen we 4 x 20‘. Wegens de verplichte wissels (ref.: reglement
VFV) speelt elke veldspeler minimum 50% op wedstrijdbasis.
Dit komt overéén met de filosofie binnen de JO van Genk VV.
We streven bij U15 en U17 naar grotere kernen (ref.: puberteitsfase en wedstrijd- & win
fase, onze ervaring met o.a. de groeispurt). We streven naar kernen van 17 spelers + 1
doelman.
Bij beschikking over een volledige fitte spelerskern, wat dus zelden het geval is, zullen de
trainers een selectie maken en de niet geselecteerde speler(s).
Registratie speelminuten via Soccer Online.
Besluiten (11v11, U15 – U17):
• Alle spelers krijgen elke week speelgelegenheid (op voorwaarde dat ze
selecteerbaar zijn*).
• Alle spelers krijgen elke wedstrijd minimum 50% speelgelegenheid.
• Alle doelmannen krijgen elke wedstrijd minimum 50% speelgelegenheid, hetzij als
doelman, hetzij als veldspeler
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Speelgelegenheidsprincipes U21 - Beloften (11v11)
De elftallen U21 en Beloften spelen 90‘, met doorlopende wissels bij U21.
Bij U21 geldt het absolute principe dat men een selectie moet verdienen.
M.a.w.: het concurrentieprincipe is van kracht. Immers, het wedstrijdresultaat is hier
sterker van belang (als doorontwikkelingskenmerk/-doel i.f.v. de opstap naar de A/B -kern).
Het is dus reëel dat spelers van U21 minder speelminuten op wedstrijdbasis krijgen.
Doelstelling blijft om spelers op jaarbasis minimum 50 % speelgelegenheid te geven.
De spelerskernen worden zo opgemaakt dat er steeds voldoende spelers aanwezig kunnen
zijn op wedstrijden rekening houdend met examen, vakantie…enz
Registratie speelminuten via Soccer Online.
Besluiten (11v11, U15 – U17):
• Elke speler van U21 en beloften valt onder het concurrentieprincipe waardoor een
minimum van speelgelegenheid bij U21 niet gegarandeerd is. Alle doelmannen
krijgen elke wedstrijd minimum 50% speelgelegenheid
Speelgelegenheid en afspraken
m.b.t. het ‘selecteerbaar zijn’ (Addendum speelgelegenheidsprincipes)
Algemeen geldt: een selectie moet men verdienen!
Dit criteria wordt strenger en strenger toegepast naarmate de jeugdspeler ouder wordt.
Bij U21 geldt dit als absoluut principe!
Wanneer wel een wedstrijduitnodiging voor een wedstrijd?
• Spelers die op alle trainingen in de week aanwezig waren.
• Spelers die o.b.v. grondige redenen 1 training gemist hebben en tijdig verwittigd
hebben.
• Spelers die in overleg een voetbalstage gevolgd hebben
Wanneer reserve voor een wedstrijd?
• Spelers die niet alle trainingen gevolgd hebben.
• Spelers die bij trainingen zonder geldige reden regelmatig te laat komen of niet in
orde zijn met de vereisten om te kunnen trainen.
• Spelers die te laat komen voor een wedstrijd.
• Als de speler zijn paspoort niet bij heeft.
Uitzonderingen:
• Als een speler gekwetst geraakt ( blijvend zichtbaar pijn hebben … ) tijdens een
wedstrijd of tijdens de opwarming, dan vervallen de speelgelegenheidsprincipes.
• Spelers die aan 2 trainingen per week hebben deelgenomen, hebben recht op meer
speelgelegenheid dan spelers die slechts 1 training afgewerkt hebben.
• Studies en examenperioden: deze zijn individueel te bespreken met de trainer
Aandachtpunt: Bij het niet kunnen voetballen door een kwetsuur, wordt de speler gevraagd
om naar de wedstrijd te komen.
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Het belang van het wedstrijdresultaat (tem U17)
Binnen de JO van Genk VV wensen we een zéér duidelijk standpunt in te nemen m.b.t. het
belang van het wedstrijdresultaat bij onze jeugdelftallen t.e.m. U17.
We mogen van onze jeugdspelers prestaties eisen, maar geen direct en puur
wedstrijdresultaat. Uiteraard is winnaarsmentaliteit een pluspunt en winnen het doel, maar
steeds vertrekkende vanuit positieve voetbalideeën, de individuele mogelijkheden van de
spelers en het collectieve.
Om dit te kunnen nastreven en tevens onze stellingname nog eens extra kracht bij te
zetten, geven we hieronder nog eens héél duidelijk weer hoe we het thema ‘belang van het
wedstijdresultaat’ kaderen binnen onze jeugdopleiding en op welke plaats we dit situeren:
Belang van het wedstrijdresultaat t.e.m. U17:
1° - de individuele ontwikkeling van de speler
2° - de kwaliteit van het geleverde spel
3° - de collectieve prestatie
4° - het wedstrijdresultaat
Het aspect ‘winnen’ is inherent verbonden met het wedstrijdresultaat. Daarom geven we
nog twee aanvullingen hoe we ‘winnen’ kunnen (en moeten!) benaderen, maar steeds
rekening houdend met bovenstaande prioriteiten:
“We spelen steeds om te winnen”!
→ Ja, absoluut! Vooral naar jeugd toe dien je te spelen om te winnen en niet om niet te
verliezen! Dit lijkt hetzelfde, maar het is een wereld van verschil. Denk aanvallend, daar is
het voetbal voor gemaakt, nl. meer doelpunten scoren dan de tegenstander.
Als je speelt om niet te verliezen dan betekent dit meestal terugdenken, teruglopen,
terugzakken. OK, dit hoort er ook bij, maar de intentie moet altijd zijn: ik wil winnen.
Coachen om te willen winnen is bij balbezit eerst naar voor kijken, eerst diepte, in de lengte
van het veld. En niet: ik ben bang dat ik de bal ga verliezen.
Ook niet: de intentie hebben om diep te spelen maar dan als speler toch niet mee
doorschuiven met als argument ‘als we de bal verliezen, dan sta ik tenminste verdedigend
goed’.
Nee, wij hebben de bal, daar gaan we iets mee doen. Dat moet je als coach ondersteunen, zo
moet je naar jeugd toestappen!
“De trainer moet zijn spelers in eerste instantie leren om te willen winnen”!
→ Het zijn in eerste instantie de spelers die de wedstrijd moeten willen winnen, en niet de
trainer. De wedstrijd is voor de spelers.
Het is ‘hun’ wedstrijd. Dat moet de trainer hen als eerste aanleren.
En als de trainer zelf ook wil winnen, gaat dit hand in hand!
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