
Het (uit-)lenen van jeugdspelers. 
 
Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures en schorsingen weer situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag 
incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het doorschuiven van 
spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere jeugdspeler en trainer/leider 
mee dient te werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit-) lenen van jeugdspelers gelden 
onderstaande spelregels: 
 
Trainers/leiders zijn zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers, dit gebeurt dus altijd in 
onderling overleg.  
Situaties van te weinig spelers zijn doorgaans niet structureel, met het in oog houden van het verenigingsbelang 
(en niet eigen teambelang), kunnen we ervan uitgaan dat begeleiding hier gezamenlijk uitkomt. 
 
Er kan worden geleend indien een elftal minder dan 13 spelers heeft (voor JO10 – JO12 teams 8 spelers). 
Verzoeken vanwege schorsingen van eigen spelers door wangedrag worden niet gehonoreerd. 
Schorsingen van spelers kunnen overigens, alleen door HB uitgesproken worden. Bij selectieteams vindt overleg 
plaats tussen betreffende trainers en groepsleider(s). 
 
Een speler die moet doorschuiven moet wel speeltijd krijgen in het hogere team. Bij niet-selectie teams moet de 
geleende speler minimaal 1 helft spelen. 
 
Trainers en/of leiders en groepsleiders kunnen niet drie keer achtereen dezelfde speler kiezen, tenzij de 
betrokken speler hele of driekwart wedstrijden in het hogere team speelt. 
Voorkomen moet worden dat een speler die zich beschikbaar stelt/aangewezen wordt, drie weken achter elkaar 
nauwelijks speelminuten krijgt. 
 
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 onderbouw-teams t/m JO12 8 spelers) 
 
Indien spelers uit een hoger team gevraagd worden mee te spelen in een lager team kan dit alleen indien dit in 
dezelfde leeftijdscategorie is én indien het hogere team niet meer dan 1 klasse hoger speelt als het eigen team. 
 
Spelers die weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken en zullen dan ook een wedstrijd niet 
uitkomen voor het eigen team. Voorkomen moet worden dat ‘eigen teambelang’ boven het verenigingsbelang 
gaat. 
Leiders dienen dit te melden bij de jeugdcommissie die dit dan laat bekrachtigen door het hoofdbestuur. 
 
Een eerste team leent in principe van het eerstvolgende, lagere team binnen dezelfde leeftijdscategorie. Als dat 
niet mogelijk is, bij het eerstvolgende, tweede of lagere team van de eerstvolgende, lagere leeftijdscategorie. 
Dus bijv. JO15-1 leent in 1e instantie van 15-2, in 2e instantie bij JO13-1. JO11-2 leent in 1e instantie bij JO11-3, in 
2e instantie bij JO10-2.  
 
Bij twijfel beslist de jeugdcommissie (indien noodzakelijk hoofdbestuur). Deze beslissing is bindend. 



Ter verduidelijking hieronder een weergave van de organisatiemethodiek. 
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JO7-JO9 in goed overleg 
 

  

 


