
Genker Voetbalvereniging VZW

Heizeisstraat 18 - 3600 Genk - Tel: +32 89 35.50.65 (kantine) - www .genkervv.be - info@genkervv.be

Ondernemersnr : 0412 446 572  -  KBC IBAN : BE35 4530 2989 0137  Bic : KREDBEBBStamnummer KBVB : 05952

                            Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, 
                                              doorstroming jeugdspelers  

 
 
 
 
 
 
 

1. Indeling 
Gebeurt op basis van: 

• kalenderleeftijd. 
• biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). 
• evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving 
• voetbalingesteldheid… 

 

Indeling van ploegen 

Aantal ploegen 

 Gewestelijk (mix) Provinciaal (selectie) 

U6 3 - 

U7 3 - 

U8 1 2 

U9 1 2 

U10 1 1 

U11 2 1 

U12 1 1 

U13 1 1 

U15 1 1 

U17 1 1 

U21 1 1 

Stappenplan voor indeling: 
1. Evaluatie vanaf U7 → week 9 
2. Overlopen evaluatie met ouders → week 10 – 11 

Start kennismakingsdagen + oplijsten van nieuwe spelers 
3. Indelen van ploegen in overleg met trainers en coordinatoren → week 12 
4. Bekend maken ploegen → week 13 
5. Start (her)inschrijving → week 14 

Hoe worden de ploegen gevormd/aantal spelers per ploeg 
1. Betere spelers spelen provinciaal 

Aantal spelers per ploeg 
1. 2v2 = 8 spelers 
2. 3v3 = 8 spelers 
3. 5v5 = 8 spelers 
4. 8v8 = 12 spelers 
5. 11v11 U15+U17 = 16 spelers 
6. 11v11 U21 = 20 spelers 
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Om te garanderen dat iedere speler individueel een gelijke opleiding krijgt, streven we naar 
1. Iedere ploeg traint op hetzelfde uur/ dezelfde plaats 
2. Iedere speler krijgt gelijke accenten (technisch, tactisch, lichamelijk en mentaal) 

 

2. Doorstroming 
Doorschuiven van een speler kan op verschillende tijdstippen en manieren: 

• Occasioneel: bij tekort aan spelers in een hogere categorie 
• Voor bepaalde tijd: door blessures in een hogere categorie 
• Definitief : gebaseerd op evaluaties, kwaliteiten en biologische leeftijd 

van de speler 

              In deze beslissing van de jeugdcoördinator onherroepelijk. 

 

Voorwaarde goede doorstroming 
Om de doelstellingen te bereiken zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden nodig. 
Een voorwaarde voor een jeugdvoetbalplan is dat er een draagvlak is, dat er uitleg moet 
zijn. 
Draagvlak in de zin dat de communicatie tussen de betrokken partijen optimaal moet 
Zijn in de vorm van wekelijkse contacten.  
Doorstromen van betere jeugdspelers omdat de speler belangrijker is dan het geheel. 
Daar is veel uitleg voor nodig. 
Verder zijn de voorwaarden voor het uitvoeren van doorstroming : 

• Een goede organisatie 

• Werken volgens vastgesteld technisch beleid 

• Voldoende trainingsmogelijkheden 

• Goed opgeleide jeugdtrainers (waar mogelijk gediplomeerd) 

• Kwaliteitstrainingen 

• Voldoende oefenmateriaal 
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3. Principes 
Om de doelstellingen te bereiken gaan we uit van een aantal principes die ook de basis 
vormen voor het handelen van een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van en 
doorstroming van de jeugdspeler. 
 
1. Wij stellen de voetbaltechnische en tactische opleiding centraal 

• Wij coachen tijdens de wedstrijden gericht op de leerdoelen die tijdens de 
training nagestreefd worden. 

• Het wedstrijdresultaat is daarmee ondergeschikt aan het opleidingsresultaat! 

• Wij maken het individu daarbij niet ondergeschikt aan het collectief. Elke 
jeugdspeler heeft zijn individuele voetbaltechnische kwaliteiten en deze 
kwaliteiten moeten ontwikkeld worden, want dat verhoogt de spelvreugde van 
de jeugdspeler. 

• Wij leiden alle jeugdleden op hun eigen niveau op, daarom maken wij zowel 
              onderscheid naar de leeftijdscategorie (van debutant tot en met belofte),  
              als naar een competitief en een recreatief niveau.(zie jeugdbeleidsvisie) 

• Daarbij geldt dat indien de psychische en lichamelijke eigenschappen dat 
toelaten een jeugdspeler zo hoog mogelijk moet kunnen voetballen. 

 
2. Wij ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van jeugdleden binnen een 
ploegsport 

• Wij geven aandacht aan de individuele ontwikkeling van de jeugdleden. 
Elk jeugdlid ontwikkelt zich op een individuele manier. Wij trachten deze 
individuele ontwikkeling van de jeugdleden in te passen in het kader van een 
ploegsport. Daartoe geven wij ook aandacht aan de ontwikkeling van de 
teamspirit. 

• Van de jongens van de beloften en de U21 wordt een bepaalde lifestyle 
verwacht : zich houden je aan de opgelegde gedragscode die trainers hanteren. 

• Wij organiseren daartoe overlegmomenten met betrekking tot de coördinatie 
en organisatie van het technische beleid. 
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Omzetten in de praktijk 
Ploegindelingen 
In de doelstelling van de vereniging staat dat iedereen in zijn vorm voetbal kan spelen bij de 
vereniging. Dit houdt in dat zowel een getalenteerde als niet-getalenteerde speler een 
plaats moet krijgen binnen een team dat het beste bij hem past.  
Om dit te bereiken is er overleg tussen de opleiders en Coördinatoren  per leeftijd voor de 
competitie. 
Bij het samenstellen van de teams spelen leeftijd, technische vaardigheden en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke rol. Hier dient dan met grote 
zorgvuldigheid gehandeld te worden. We houden rekening met vroeg maturen en 
laatmaturen. 
Daarom worden de samenstellingen van de jeugdploegen in principe tweemaal per 
seizoen vastgesteld met een evaluatiemoment. (augustus – december) 
Op dat moment kunnen er eventueel aanpassingen gedaan worden in geval van spelers die 
‘verkeerd’ zijn ingedeeld onderbouwd door een evaluatie en goede communicatie tussen 
Speler    trainer     ouder 

 

De overgang van junior naar senior is een grote stap. De integratie van de 
jeugdspeler voor de selectie moet met zorg en in goed overleg geschieden. 
 
Invulling 
Voor aanvang van ieder seizoen wordt door de sportief verantwoordelijke met trainers en 
coördinator overleg gevoerd over de indeling van de selecties en de indeling van de overige 
ploegen voor het nieuwe seizoen. 
Zo nodig kan het spelen van enkele oefenwedstrijden vooraf gaan aan de definitieve 
indeling van de ploegen. Uitgangspunt bij deze indeling is dat een jeugdspeler, indien 
zijn psychische en lichamelijke eigenschappen dat toelaten zo hoog mogelijk moet 
kunnen spelen. 
Het kan voorkomen dat, in verband met de psychische en lichamelijke eigenschappen van 
een speler of vanwege andere factoren, het juist beter is om in een lagere leeftijdscategorie 
te blijven spelen dan op basis van zijn leeftijd van toepassing zou zijn. 
Om dan toch de meer talentvolle voetballers ruimte te geven om zich te 
ontwikkelen is het mogelijk om versneld door te stromen naar een hogere leeftijdsgroep. 
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Procedure 
Beginnend met 1x per week meetrainen met de hogere groep, 
daarna geregeld en, in overleg, met wedstrijdspeelminuten in de hogere groep. 
Van beide bovenstaande activiteiten wordt een korte evaluatie gemaakt. 
Doorstromen is een groeiproces : je moet een speler tijdig terug laten ‘afdalen’ als hij 
opgebrand lijkt. Een doorgestroomde speler moet in tijd en kwaliteit rijpen in de hogere 
categorie. 
Verder is het van belang dat jeugdtrainers de ontwikkeling van de “betere” spelers in zijn of 
haar elftal door ontwikkelen.  Door ontwikkelen betekent dat als een talentvolle speler in 
zijn of haar ontwikkeling stil staat, er in het elftal naar oplossingen gezocht kan worden om 
de speler met meer weerstand te laten spelen. Daarbij kan gedacht worden aan specifieke 
taken of opdrachten. 
 
Verandering van positie in het veld zodat de speler gedwongen wordt andere handelingen 
te verrichten. B.v. een rechtsbenige speler vanaf de linkerkant te laten spelen. 
Een doorgestroomde speler wordt in de hogere groep (beloften of eerste elftal) naar 
zijn kwaliteiten uitgespeeld op zijn beste positie. 
 
Jaarplanning doorstroming 
Begin januari overlegt de JC met de trainers van de desbetreffende leeftijdscategorie om 
een globale selectie te maken van spelers die in aanmerking komen om door te stromen 
naar de beloften. 
Van februari tot en met april kijken de trainers bij de training en wedstrijden naar de 
kwaliteiten van potentiële spelers. 
In april zullen vergaderingen per leeftijdscategorie plaatsvinden waar de voorlopige 
indelingen gemaakt zullen worden. 
 

 


