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Speelgelegenheid 

K.F.C. Vrasene – jeugd hanteert het principe dat iedere jeugdspeler die wordt uitgenodigd om deel te 
nemen aan een wedstrijd minstens 50% (bij voorkeur 75 %) van de totale speelduur effectieve 
speelgelegenheid krijgt, tenzij er inbreuken werden vastgesteld op de clubnormen en/of –waarden. 

Hieronder verstaan we bv : te laat komen zonder verwittigen, clubkledij niet in orde, flagrante 
overtredingen, onsportief gedrag van de speler en/of betrokken ouder, niet aanwezig op de trainingen, 
terugkeer uit blessure. 

Let op : wie zijn identiteitskaart vergeet, kan niet spelen, tenzij we over een print out beschikken van 
de paspoortgegevens ! 

Dit principe wordt voor aanvang van het voetbalseizoen besproken met alle jeugdtrainers. 

De concrete afspraak is dat naar wedstrijden toe groepen worden samengesteld met , bij voorkeur, 2 
wisselspelers én dat er minstens gewisseld wordt halfweg de eerste en de tweede helft én tijdens de 
rust. Bij een wissel zijn bij voorkeur ALLE wisselspelers betrokken. Indien toch beslist wordt om met 
een ruimere kern naar de wedstrijd te gaan, dient hetzelfde principe gehanteerd. 

De jeugdtrainers dienen elke vergadering hun “trainersboekje” voor te leggen. Hierin houden ze onder 
andere de startformaties en de wissels bij.  Op deze manier kan de sportcel objectief waken over dit 
principe. 

In overleg tussen TVJO, trainersstaf bovenbouw, trainersstaf seniores in aanwezigheid van 
beheerraad werd beslist om bij U21 het principe van de 50% regel ivm speelgelegenheid niet meer 
verplicht toe te laten passen door de trainer. Het is dus in die categorie mogelijk dat een speler wordt 
opgeroepen maar minder of niet aan spelen toekomt. Het is ook mogelijk dat een speler, zelfs al heeft 
hij tweemaal getraind, niet wordt opgeroepen. De selectie zal bestaan uit spelers die, voor alle 
duidelijkheid, op training aanwezig waren (dit is echt een basisvereiste) én waarvan de trainersstaf 
denkt dat zij voor dat weekend een meerwaarde betekenen om een wedstrijdresultaat te behalen. Dit 
is een stap richting senioresvoetbal. De trainer zal dus vervangen in functie van het wedstrijdverloop 
en niet meer zo zeer in functie van speelgelegenheid. De op een bepaald moment voor de trainersstaf 
betere spelers zullen spelen. Indien blijkt dat bepaalde spelers hierdoor weinig speelgelegenheid 
krijgen over het verloop van een aantal weken, zullen extra vriendschappelijke wedstrijden ingelegd 
worden. 
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Scheidsrechters 

  

Net als de voorbije jaren rekent jeugdwerking K.F.C. Vrasene ook tijdens het seizoen 2016 – 2017 op 
haar oudste jeugdspelers om mee in te staan voor het fluiten van de wedstrijden van onze onderbouw 
(U6-U11) en middenbouw (U12-U13) 

Komen in aanmerking : jeugdspelers vanaf U15 en ouder. 

Spelers die verwacht worden om een wedstrijdje te fluiten zullen in de loop van de week voorafgaand 
aan de betreffende wedstrijd een mailtje ontvangen van tvjo Koen Vanwynsberghe. 

Opgeroepen spelers zijn 15 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op het terrein en halen de 
wedstrijdbal en het scheidsrechterfluitje op bij materiaalmeester Wim Vervaet. 

Jeugdspelers fluiten het wedstrijdje bij voorkeur in clubkledij. 

Na de wedstrijd het gebruikte materiaal afgeven aan Wim Vervaet en het wedstrijdblad ondertekenen 
(secretariaat boven). 

Een jeugdspeler die een wedstrijdje fluit ontvangt 2 drankbonnetjes. 

FOOTBALL IS FUN ! 

  

In bijlage kan u de mission statement van KFC Vrasene Jeugd nalezen, alsook de panathlon 
verklaring over ethiek in de jeugdsport en de afspraken binnen boven-middenbouw en onderbouw. 

 


