
BIJLAGE 6: SPEELTIJD 

KH  SEIZOEN 2018 - 2019 

Inleiding 
Bij Best Vooruit wordt een onderscheid gemaakt tussen selectie teams en breedte teams. 
Een duidelijk instructie is nodig om consequent om te gaan met wissels, speeltijd, prestatie 
en de doelstelling “met plezier beter leren voetballen”. Deze instructie dient ervoor om naar 
iedereen duidelijk te zijn hoe het wisselbeleid geschiedt. 
 
Verfijning selectie 
Voor deze instructie is de volgende omschrijving van de selectieteams van kracht: 
Categorie A: JO19-1,JO17-1,JO15-1 en JO13-1 
Categorie B: JO19-2,JO17-2,JO15-2  
Categorie C: Alle overige jeugdteams incl. meisjes. 

 

Instructie categorie A 

In deze teams wordt de prestatie belangrijker gevonden dan in de andere teams omdat Best 
Vooruit deze standaard teams op een zo hoog mogelijk niveau wil laten voetballen om het 
niveauverschil met de senioren selectie zo laag mogelijk te houden. 
In deze teams is het logisch dat er een kern ( 5-8 man ) is die vaker speelt dan andere 
spelers gezien hun kwaliteiten en belang voor het team. De overige spelers dienen echter 
evenveel te spelen. Indien een speler te vaak reserve staat zal hij een periode veel speeltijd 
moeten krijgen in een Categorie B team.  
Als leidraad mag gelden dat een speler maximaal 2 keer achter elkaar een halve wedstrijd of 
meer reserve staat. Maandelijks sturen de selectietrainers een overzicht van speelminuten 
naar de TC. 
 

Instructie categorie B 

Deze spelers spelen allen door het seizoen heen ongeveer even veel. Hierbij komen dan wel 
de spelers die niet in de kern van A staan. Maandelijks sturen de selectietrainers een 
overzicht van speelminuten naar de TC.  

 

Instructie categorie C 

Deze spelers spelen allen door het seizoen even veel. 
 
Algemeen 
Natuurlijk is speeltijd ook afhankelijk van fitheid, inzet, opkomst, gedrag etc. De afweging tot 
speeltijd op zaterdag ligt altijd bij de teamtrainer. Bovenstaande instructie is echter een 
houvast voor trainers, spelers en ouders.  
 

 


