
 

JEUGDWERKING VSV GENT 
 

DOORSCHUIVEN JEUGDSPELERS 

 

 

 
1 

Om interne en externe discussies in verband met het doorschuiven van jeugdspelers te vermijden, werden 
deze richtlijnen opgesteld. 
Hierop zijn in principe geen afwijkingen mogelijk, enkel mits goedkeuring van het jeugdbestuur. 

1. Richtlijnen bij een spelerstekort op wedstrijddagen. 

Het komt gedurende een seizoen voor dat een ploeg om verschillende redenen een spelerstekort kan heb-
ben op wedstrijddagen. 
Dit betekent dat een beroep zal worden gedaan op andere teams / spelers binnen VSV Gent. 

Beleidsbepalende regels: 

 Alle spelers binnen de jeugdwerking van VSV Gent dienen bereid te zijn om bij een verzoek in een 
andere ploeg mee te spelen. 
Dit standpunt dient gedragen te worden door alle trainers en begeleiders binnen de jeugdwerking 
van VSV Gent. 

 De oplossing wordt in principe gezocht in de leeftijdsgroep zelf. 
Voorbeeld: 
U12 B geel heeft voor een wedstrijd 1 speler te kort. 
Oplossing: 
Trainers U12 A zwart en U12 B geel communiceren met elkaar en U12 A  zwart schuift 1 speler door 
naar U12 B geel. 

 Indien de oplossing binnen dezelfde leeftijdsgroep niet lukt, dan wordt deze gezocht bij de onder-
liggende leeftijdsgroep. 
Voorbeeld: 
U11 B geel heeft voor een wedstrijd 1 speler te kort. 
Oplossing: 
Trainers U11 A zwart en U11 B geel communiceren met elkaar. 
U11 A zwart heeft zelf net voldoende spelers  doorschuiven niet mogelijk. 
Trainer U11 B geel neemt contact op met trainer(s) U10 en U10 schuift 1 speler door naar U11 B 
geel. 

 Indien de oplossing binnen dezelfde leeftijdsgroep niet lukt, dan wordt deze gezocht bij de onder-
liggende leeftijdsgroep. 
Voorbeeld: 
U12 A zwart en U12 B geel hebben voor een wedstrijd elk 2 spelers te kort. 
Oplossing: 
Trainers U12 A zwart en U12 B geel communiceren met de trainers U11 A zwart en U11 B geel. 
U11 A zwart en U11 B geel schuiven elk 2 spelers door naar U12 A zwart en U12 B geel. 
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 Indien de oplossing binnen de zelfde leeftijdsgroep niet lukt, dan wordt deze gezocht bij de on-
derliggende leeftijdsgroep. 
Voorbeeld: 
U12 A zwart heeft voor een wedstrijd 4 spelers tekort. 
Oplossing: 
Trainers U12 A zwart en U12 B geel communiceren met elkaar. 
U12 B geel heeft zelf net voldoende spelers maar schuift toch 2 spelers door naar U12 A zwart. 
Trainers U12 A zwart en U12 B geel nemen contact op met de trainers U11 A zwart en U11 B geel. 
U11 A zwart en U11 B geel schuiven elk 2 spelers door naar U12 A zwart en U12 B geel. 
Het aantal door te schuiven spelers wordt evenredig verdeeld over U11 A zwart en U11 B geel, op 
deze regel wordt onder geen beding afgeweken. 
Indien één of beide ploegen U11 hierdoor ook aan een tekort krijgen aan spelers dan nemen de be-
wuste trainers op hun beurt contact op met de onderliggende leeftijd U10. 

2. Richtlijnen bij tussentijd of definitief doorschuiven naar bovenliggende leeftijdsgroep. 

Het tussentijds of definitief doorschuiven van een speler naar bovenliggende leeftijdsgroep kan een gevoe-
lige kwestie zijn. 
Uitgangspunt hierbij moet steeds een goede communicatie zijn. Concreet is er voorafgaand communicatie 
tussen trainers van de betrokken ploegen, TVJO, speler in kwestie en ouders. 

Beleidsbepalende regels: 

 Alle spelers binnen de jeugdwerking van VSV Gent dienen bereid te zijn om bij een verzoek in een 
bovenliggende ploeg mee te spelen of mee te trainen. 
Dit standpunt dient gedragen te worden door alle trainers en begeleiders binnen de jeugdwerking 
van VSV Gent. 

 Uitgangspunt van deze richtlijn is het belang van de ontwikkeling van de individuele speler. 
Daarna komt het belang van de club en het belang van de ploeg. 

 De bewuste speler wordt zelf niet eerst gepolst voor het tussentijds of definitief doorschuiven. 

3. Richtlijnen bij het laten meetrainen bij een bovenliggende leeftijdsgroep. 

Rondom de winterstop wordt er overlegd welke spelers in aanmerking komen om mee te trainen met de 
bovenliggende leeftijdsgroep. 
Het doel hiervan is tweeledig: 

 Positieve bijdrage aan de individuele ontwikkeling van de bewuste speler. 
 De trainers krijgen een extra zicht op de capaciteiten van de betreffende speler. 

Beleidsbepalende regels: 

 In overleg met de trainers, TVJO en jeugdbestuur of sportief bestuur seniorenwerking wordt be-
paald welke spelers in aanmerking komen om mee te trainen met de bovenliggende leeftijdsgroep. 
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 Het verdient de voorkeur dat dit trainingsmoment voor de betreffende speler(s) een derde trai-
ningsmoment is. 
Is dit qua timing of organisatie niet mogelijk dan wordt in onderling overleg tussen de trainers be-
paald tijdens welke training de betreffende speler mee schuift. 

 Mee trainen met een bovenliggende leeftijdsgroep moet na de winterstop een structureel karakter 
hebben. Dit betekent dat het niet gaat om enkele trainingen maar toch 80% van de trainingen bij de 
bovenliggende leeftijdsgroep zodat er zicht verkregen wordt op de capaciteiten van de betreffende 
speler(s). 

4. Bijkomende richtlijnen. 

 Elke trainer / begeleider houdt zich aan bovenstaande richtlijnen. Enkel mits toestemming van de 
TVJO en/of jeugdbestuur mag hiervan afgeweken worden. 
Wanneer een trainer zich niet aan de richtlijnen houdt, wordt hij hierover geïnterpelleerd door het 
jeugdbestuur. 

 De speler die het meest verdiend qua inzet, mentaliteit, capaciteit en trainingsaanwezigheid wordt 
geselecteerd om doorgeschoven te worden. 

 Mindere spelers worden onder normale omstandigheden niet geselecteerd om door te schuiven. 

 Wanneer een selectie voor doorschuiven geweigerd wordt door de betreffende speler, is hij auto-
matisch geschorst om mee te spelen met zijn eigen team. Hierop kan enkel een uitzondering ge-
maakt worden na goedkeuring van de TVJO en/of jeugdbestuur. 

 De trainer die een te kort heeft aan speler(s) zorgt voor de nodige communicatie met de betref-
fende speler die doorgeschoven wordt. Hierbij is het belangrijk om de nodige informatie te ver-
strekken omtrent de timing van de wedstrijd, de nodige afspraken en eventueel het regelen van 
vervoer. 

 Het belang van de club gaat altijd voor op het belang van de competitie. Enkel mits toestemming 
van de TVJO en/of jeugdbestuur kan hiervan afgeweken worden. 

 Wanneer meerdere spelers moeten doorgeschoven worden en de onderliggende leeftijdsgroep 
heeft twee ploegen, dan wordt het aantal evenredig verdeeld over deze twee ploegen. Hierop 
wordt geen uitzondering gemaakt, enkel mits toestemming van de TVJO en/of jeugdbestuur. 

 
 

 


