Genk VV – Speelgelegenheid
Voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van iedere speler is het belangrijk dat zij zoveel
mogelijk als gelijken worden behandeld. Een speler mag niet ervaren dat hij wordt vervangen
omwille van een mindere prestatie, tenzij z’n mentaliteit (inzet, medewerking, gedrag, …)
aan de basis liggen. Ook omgekeerd … een speler mag niet het gevoel krijgen dat hij beter is
dan de rest van de ploeg en daardoor méér speelgelegenheid krijgt.
Veldspelers:
Niemand zit graag op de bank. De hervorming van het jeugdvoetbal voorziet daarom timeouts en verplichte wissels waardoor iedereen minstens 50% speelt!
De hervorming van het jeugdvoetbal steunt o.a. op de Panathlonverklaring (24/04/2004) over
ethiek in de jeugdsport en houdt in dat alle kinderen het recht hebben om sport te beoefenen
én zich te vermaken en te spelen. Vooral deze twee pijlers dienen als basis voor de volgende
sleutels.
Verplichte vervanging na time-out (11v11)
Je leert pas voetballen door daadwerkelijk ook te spelen. VFV voert vanaf volgend seizoen bij
11v11 wedstrijden (vanaf U14) verplichte vervangingen in tijdens time-outs halverwege de
eerste en de tweede helft. De regel geldt tot en met U17. Op die manier krijgt iedereen
speelgelegenheid en de kans om zich te ontwikkelen. 50 procent speelgelegenheid is een
must. Uiteraard gaan we ervan uit dat alle spelers bij 5v5 en 8v8 steeds minstens 50%
speelgelegenheid krijgen. Doordat de wedstrijden tot en met U13 in principe niet door
officiële scheidsrechters worden gefloten, vertrouwen we op de jeugdtrainers om dit principe
in het belang van het kind strikt op te volgen. Limiet op aantal spelers op scheidsrechter blad
Coaches moeten voldoende spelers kunnen gebruiken tijdens wedstrijden, maar anderzijds
moeten spelers individueel ook voldoende speeltijd krijgen.
In de wedstrijdvorm 5 tegen 5 wordt daarom gewerkt met maximum acht spelers per ploeg,
bij 8 tegen 8 maximaal twaalf spelers en bij 11 tegen 11 mogen niet meer dan zestien spelers
op het wedstrijdblad staan. Het is een maatregel die de clubs moet aanzetten om geen al te
grote spelerskernen samen te stellen.
Opvolging:
-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.
Keepers:
Ingeval van keepers per afdeling op overschot worden in het begin van het seizoen duidelijke
afspraken gemaakt over een beurtrol. Iedereen wie op een gelijk niveau speelt krijgt evenveel
speelkansen.
Keepers met meer kwaliteiten worden onderverdeeld in de provinciale jeugdreeksen. Zo nodig
wordt een beurtrol uitgewerkt zodat zij ook regelmatig op gewestelijk niveau spelen. Globaal
streven we erna ongeacht op welk niveau dat iedereen evenveel speelkansen krijgt.
Registratie van aanwezigheden en speelgelegenheden:
Elke trainer heeft toegang tot Socceronline.
De trainer vult hier aanwezigenheden tijdens trainingen in en tevens ook de
wedstrijdverslagen met hier in ook de vervangingen.
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