
  

Wisselbeleid vv Kapelle 

 

Het primaire uitgangspunt is dat ieder jeugdlid dat lid is van de VV Kapelle, contributie betaalt 

en dus recht heeft op evenveel speeltijd binnen een team. Dat is tenslotte de reden van 

lidmaatschap. Minder getalenteerde spelers hebben evenveel recht om te spelen dan de meer 

getalenteerden. 

  

Om het verschil in niveau te beperken worden de teams samengesteld uit spelers van gelijk niveau. 

Binnen een team heeft dus iedereen recht op gelijke speelminuten t.o.v. ieder ander. Om dit te 

bewerkstelligen is het aanleggen van een simpele administratie noodzakelijk. 

De trainer van een team heeft de vrijheid om hier op een flexibele manier mee om te gaan. Wel is het 

verstandig om enigszins balans te houden in het aantal speelminuten tussen alle spelers. 

Dus in een tijdsperiode niet de ene speler veel meer speelminuten te geven dan een willekeurige 

andere speler. 

Bij een elftal dat in de A categorie speelt geldt een ander wisselbeleid (niet doorlopend wisselen 

mogelijk), maar het aantal speelminuten per speler is ook hier van toepassing. 

 

Hieronder volgen aanvullende regels op het primaire uitgangspunt per leeftijdscategorie die bedoeld 

zijn om ieder lid elk weekeinde een plezierige wedstrijd te laten beleven. Elk lid speelt iedere wedstrijd 

met als uitzondering als een team meer spelers heeft dan men maximaal mag wisselen volgens de 

KNVB reglementen. 

 

Leeftijdscategorie Wisselbeleid 

JO7-JO13 alle spelers spelen minimaal een halve wedstrijd* 

JO15-2 e.v. alle spelers hebben recht op een halve wedstrijd 

JO15-1 alle spelers hebben recht op halve wedstrijd  

Alleen als clubbelang in het geding is b.v. dreigende degradatie of kans 

promotie kan hier incidenteel na overleg van afgeweken worden. 

Compenserende speeltijd wordt dan aangeboden in oefenwedstrijd. 

 

JO17-2 e.v.  alle spelers hebben recht op een halve wedstrijd 

JO17-1 alle spelers hebben recht op een halve wedstrijd. Alleen als clubbelang 

in het geding is b.v. dreigende degradatie of kans promotie kan hier 

incidenteel na overleg van afgeweken worden. Compenserende speeltijd 

wordt dan aangeboden in oefenwedstrijd. 

JO19-2 e.v. alle spelers hebben recht op een halve wedstrijd 

JO19-1 alle spelers hebben recht op een halve wedstrijd 

alle spelers hebben recht op een halve wedstrijd. Alleen als clubbelang 

in het geding is b.v. dreigende degradatie of kans promotie kan hier 

incidenteel na overleg van afgeweken worden. Compenserende speeltijd 

wordt dan aangeboden in oefenwedstrijd. 

*Aanbevolen doorlopend te wisselen 

 

 

 



Uitzonderingen: 

Bij disciplinaire straffen vervalt het recht op evenveel speeltijd. In principe wordt het aantal wedstrijden 

schorsing in mindering gebracht op de totale speeltijd van een speler. 

Zaken als niet afgemeld, niet komen trainen, te laat aanwezig, e.d. hetgeen de discipline binnen het 

team ondermijnt, kan door de trainer gestraft worden met een extra halve wedstrijd op de bank al naar 

gelang de afspraken van de trainer die met zijn team zijn gemaakt hieraan voorafgaande (overleg met 

de TC/JC). 

Er is altijd nog de mogelijkheid van een gele kaart die de club kan geven vanuit de TC en JC. 

Overige uitzonderingen mogelijk na overleg met TC/JC 

  

Uitgangspunten uitlenen spelers aan een ander team 

Trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers volgens het beleid. 

Er kan worden geleend indien een elftal minder dan 13 spelers heeft (voor JO8/JO9 7 spelers en 

JO11 9 spelers). Verzoeken vanwege schorsingen van eigen spelers door wangedrag worden niet 

gehonoreerd; 

De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen trainers onderling en/of de 

leeftijdscoördinator(en) van de betreffende leeftijdscategorie(en). 

Bij selectieteams vindt overleg plaats tussen de betreffende trainers. Indien het gaat om een niet-

selectiespeler, wordt hierin altijd de leeftijdscoördinator van de betreffende leeftijdsgroep betrokken. 

  

Een speler die door moet schuiven moet wel speeltijd krijgen in het hogere team. Bij niet-selectie 

teams moet de geleende speler minstens een helft spelen; 

Trainers en/of leiders en/of leeftijdscoördinatoren kunnen niet TWEE keer achtereen dezelfde 

speler kiezen, tenzij de betrokken speler voldoende speelminuten in een hoger team 

meespeelt. 

In goed overleg met speler / leider kan hier wel van afgeweken worden. 

 

Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan 

dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van 

het lagere team van waaruit een speler benodigd is. Het team waarvan geleend wordt mag niet 

minder dan 12 spelers hebben (voor JO8/JO9-, en Jo11 pupillen 7 spelers); Spelers die weigeren 

door te schuiven spelen ook niet in hun eigen team. 

Bij twijfel beslist de werkgroep jeugd. Deze beslissing is dan bindend. 

  

Doorschuiven spelers naar lager team 

Lagere teams zijn geen dumpplaats voor spelers van hogere teams. Als lagere teams meer spelers in 

hun team hebben dan hogere teams, dan hebben zij minder speelminuten per speler. Een speler naar 

een lager team schuiven met het doel om deze daar een volle wedstrijd te laten spelen kan dan niet. 

Wel mag er dan een geruild worden waarbij ze allebei een halve wedstrijd spelen in het andere team. 

De balans blijft dan in evenwicht. Deze regel zou alleen bij uitzondering moeten worden toegepast 

 

Wel altijd de leeftijdcoördinator betrekken bij deze zaken. 

Doorschuiven naar de selectie (1e) vanuit de JO19 enz. is een verplichting waaraan alle standaard 

elftallen (verplicht) meedoen. Let wel op als het vaker gebeurd dat je niet elke week dezelfde speler 

kiest. Uiteraard kan het ook uit andere elftallen. Dit is de de keuze van de trainer en in overleg. 

  

Tot slot 

Als deze regels consequent voor ieder lid worden toegepast zal dit leiden tot een eerlijk beleid waarbij 

iedereen weet waar hij of zij aan toe is, iedereen heeft immers hetzelfde recht. 

 

Werkgroep Jeugd V.V. Kapelle 


