
 
Voetbalvereniging Zwaagwesteinde 
 

Voetbalvereniging Zwaagwesteinde | Sportpark ‘De Wieken’ 

Sportloane 4 | 9271 VN De Westereen | Postbus 34 | 9270 AA De Westereen 
www.vvzwaagwesteinde.nl | Twitter: @VVZ_westereen | facebook.com/vvzwaagwesteinde  

 IBAN: NL03 RABO 0343 3072 51 
 

 
 
 
 

Overgang junioren naar 
senioren 

 V.V. Zwaagwesteinde 
 
 

 
Versie januari 2017 

  



   
 

Voetbalvereniging Zwaagwesteinde | Sportpark ‘De Wieken’ 

Sportloane 4 | 9271 VN De Westereen | Postbus 34 | 9270 AA De Westereen 
www.vvzwaagwesteinde.nl | Twitter: @VVZ_westereen | facebook.com/vvzwaagwesteinde  

 IBAN: NL03 RABO 0343 3072 51 
 

Beleid overgang junioren naar senioren 
 
Wanneer jeugdspelers de jeugdopleiding hebben doorlopen, krijgen zij 
de mogelijkheid om door te stromen richting de seniorenteams. In 
principe gebeurt dit op het moment dat op basis van leeftijd niet meer 
in een van de jeugdelftallen gespeeld mag worden. Tijdens de winterstop worden de 
betreffende JO-19 junioren benaderd door de jeugdcommissie voor het maken van een 
keuze voor de senioren waarna er een gesprek zal plaatsvinden met HJO, alsmede een 
delegatie van JC, TC ZM en TC ZO . Na deze keuze zal er een overleg zijn tussen HJO en de 
betrokkenen over deze spelers om de mogelijkheden per individu te bespreken.  
 
Wanneer een speler bovengemiddelde talenten heeft en derhalve een (directe) meerwaarde 
voor een 1e elftal is, kan er in overleg met een delegatie van de JC, het Hoofdbestuur en het 
HJO worden besloten om een speler mee te laten spelen dan wel vervroegd over te hevelen 
naar een 1e selectie. 
 
Daarnaast zijn de volgende regels van kracht: 
 

 Spelersgebruik vanuit de jeugd moet altijd in overleg gaan met de betrokken 
jeugdtrainer en de HJO. 

 Alleen spelers uit de JO19 leeftijdscategorie van de jeugd kunnen in aanmerking 
komen om te spelen in een 1e elftal 

 De HJO initieert een gesprek met de betreffende speler. De speler moet zelf altijd 
akkoord gaan met een tussentijdse overgang. 

 De overgang mag niet ten koste gaan van het JO19 elftal  
  
Bovenstaande uitzondering heeft alleen betrekking op het meespelen met een 1e elftal en 
dus  niet op een lager elftal. 
 
In uitzonderingsgevallen waarin bovenstaand beleid niet voorzien beslist de jeugdcommissie 
in overleg met de betrokkenen.  
 
 


