
Wisselbeleid jeugd.  (Bijlage Voetbaltechnisch beleidsplan vv Zuidhorn juni 2018)

Selectieteams:

In de jeugdopleiding  bij de vvZuidhorn staat de individuele ontwikkeling van jeugdspelers centraal. 
Spelers van een selectieteam ontwikkelen zich door te spelen. Ze ontwikkelen zich niet door op de 
bank te zitten. Daarom is het belangrijk om vast te leggen hoe we met de wissels omgaan zodat alle 
spelers aan spelen toekomen. Meestal heeft de trainer van een selectieteam de beschikking over 
voldoende spelers. Hij kan zelf de basisformatie bepalen en dus ook de spelers aanwijzen die niet 
voor de basisformatie in aanmerking komen. Deze wisselspelers verdienen de nodige aandacht. Zij 
maken wel deel uit van de selectie, maar spelen op dat moment niet en kunnen zich dus niet 
ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze groep toch regelmatig speelt en daardoor zich toch door 
kan ontwikkelen en in dat opzicht niet afhankelijk wordt van de persoonlijke inzichten van de trainer,
volgen hier een aantal voorwaarden ten aanzien van het wisselbeleid in een wedstrijd.

Vanaf de O13-Junioren en ouder kan er gekozen worden om een speler die andere spelers beter laat 
spelen, meer speeltijd te geven. Het gaat hierbij om maximaal 3 of 4 spelers binnen de selectie die 
hiervoor in aanmerking komen, waarbij de ontwikkeling van de individuele speler voorop staat. Twee
wedstrijden achterelkaar op de bank beginnen kan niet. De speler dient de volgende wedstrijd te 
spelen eventueel in een lager team. Dan moeten ze ook daadwerkelijk spelen. Alleen bij een 
onvoldoende prestatie, kan de trainer deze speler dan wisselen. Bij een aantal van 3 wisselspelers 
dienen er bij voorkeur, wanneer er geen sprake is van blessures of spelers die absoluut niet 
presteren, in de pauze 2 spelers te worden gewisseld. De 3e speler dient tijdens de 2e helft ook te 
worden ingebracht. Alleen in geval van blessures, wangedrag of een wanprestatie kan een speler die 
in de basis start al voor de rust gewisseld worden.

In geval van beslissende wedstrijden aan het eind van de competitie kan [in het sportieve belang van 
de vereniging(handhaving/promotie)] van deze regels worden afgeweken. 

 Overige teams: 

 Bij de overige teams (dus niet-selectieteams) geldt dat iedere speler recht heeft op evenveel 
speeltijd, van Mini-Pupillen tot en met A-Junioren. (Bij langdurige blessures en schorsingen kan 
hiervan worden afgeweken). Iedere trainer/leider zal hier goed de hand in moeten houden. Begint 
een speler een wedstrijd op wissel, dan zal dit een volgende wedstrijd moeten worden voorkomen. 
Presteren is belangrijk, maar zal niet ten koste moeten en mogen gaan van het plezier. Trainers, 
leiders, spelers, voor iedereen geldt dat we graag willen winnen. Als een speler echter zijn of haar 
plezier kwijtraakt door regelmatig op de bank te zitten, is de kans groot dat we hem kwijt raken.


