
 
Regeling afstaan spelers en doorstroming jeugd  

 

Doelstelling 

De doelstelling van deze regeling bestaat uit twee delen; 

Het vooraf voor zowel spelers, ouders, trainers en leiders duidelijk weergeven hoe binnen 

voetbalvereniging JSV Nieuwegein de afspraken zijn die voor een ieder gelden aangaande het 

doorschuiven van jeugdleden naar andere elftallen. Aan de hand van deze regeling kan ieder voor 

zich vooraf bepalen of hij/zij zich hieraan wil binden. 

Het voorkomen van discussies en irritaties onderling indien er een speler moet worden afgestaan aan 

een hoger spelend team. 

Twee redenen hiervoor kunnen zijn: 

1. Meer uitdaging voor speler. 

2. Nood breekt wetten, oftewel hoger team helpen omdat die tekort heeft. 

 

Uitgangspunten: 

Het eerste elftal selectieteam in desbetreffende leeftijdscategorie vanaf de leeftijd o-15,bestaat op 

wedstrijddagen altijd uit minimaal 13 spelers en het tweede uit minimaal 12, er van uitgaande dat de 

overige elftallen uit minimaal 11 spelers bestaan.  

De eerste selectie bestaat uit 20 spelers incl. keepers. 

Minimaal 13x eerste elftal en de rest plus aanvulling het tweede minimaal 12 spelers.  

Indien (jeugd) spelers uit het eerste geblesseerd of verhinderd zijn, komt de aanvulling in eerste 

instantie uit de eerste selectie en vervolgens uit het tweede elftal.  

Indien (jeugd) spelers uit het tweede elftal geblesseerd zijn of verhinderd, komt de aanvulling uit het 

derde elftal, voor zover het basisspelers betreft. Indien de aanvulling uit het derde uit twee of meer 

basisspelers voor het tweede bestaat kan (moet) er uit de lagere elftallen een keuze worden gemaakt 

(niet alleen uit 1 elftal). 

Indien (jeugd) spelers uit het tweede of derde geblesseerd zijn of verhinderd, dan wel er vooraf door 

het bestuurslid technische zaken is vastgesteld dat het niveau verschil tussen eerste elftal en de 

daaronder spelende elftallen in dezelfde leeftijdscategorie te groot is komt de aanvulling uit het 

eerste (selectie) elftal van een leeftijdscategorie lager.  

Spelers kunnen alleen deel uit maken van de selectie indien zij en hun ouders akkoord gaan met de 

naleving en uitvoering van deze regeling. Trainers en leiders kunnen alleen een selectieteam trainen 

en begeleiden indien zij akkoord gaan met de naleving en uitvoering van deze regeling.  

Indien een elftal vrij is moet er zo mogelijk (denk aan KNVB-normen en opgaven) uit dat elftal 

worden geput. 

Spelers van JO-19 en JO-17 worden in principe niet bij de senioren ingezet, behalve:  



 
Dat de betreffende spelers over zodanige capaciteiten beschikt, dat hij volgens de technische leiding 

(hoofd/ jeugdtrainer en jeugdcoördinator) beter in de senioren (selectie) tot zijn recht komt (dus 

naar een hoger niveau gaat) dan als hij in de jeugd zou blijven spelen.  

JO-19 vrij is.  

Bovenstaande alleen in overleg en met goedkeuring van:  

Betreffende speler  

Ouders betreffende speler – Bestuur – Jeugdbestuur – Jeugdtrainer – Hoofdtrainer  

Spelers die weigeren aan bovenstaande regels mee te werken, kunnen in principe diezelfde speeldag 

niet in een ander (ook niet in hun eigen) elftal spelen.  

Spelers die voor de eerste keer weigeren krijgen een berisping. Een tweede weigering houdt in dat je 

de eerste beste wedstrijd niet komt te spelen. 

Voor een selectie speler kan het inhouden dat deze wordt verwijderd uit de desbetreffende selectie 

en wordt teruggezet naar een niet-selectieteam in dezelfde leeftijdscategorie.  

In alle niet beschreven voorkomende gevallen beslist het Technische Team.  Deze kan ook de 

coördinator jeugd mandateren voor aantal beslissingen.  
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