
Richtlijn speeltijd prestatieve jeugdopleidingsteams (11 tegen 11 teams) 

Doelen: 

- Deze richtlijn moet jeugdspelers met een hogere mate van ambitie, discipline en inzet, op een 
rechtvaardige manier belonen en motiveren.  

- Deze richtlijn is in het belang van de Wittenhorst jeugdopleiding want een juiste toepassing heeft een 
lerend en motiverend effect en een positieve invloed op de mentale weerbaarheid van de jeugdspelers. Een 
hoge mate van inzet en beleving is immers een minimale voorwaarde als een speler in een prestatief team 
van Wittenhorst wil voetballen. 

- Deze richtlijn moet trainers, spelers en ouders inzicht en duidelijkheid verschaffen over het beleid van 
Wittenhorst ten aanzien van de speeltijd van spelers in de prestatieve jeugdopleidingsteams.  

Richtlijn: 

Bepaling van de minimale speeltijd per persoon in een seizoen gaat met de volgende formule: 10 (veldspelers) 
gedeeld door het totaal aantal veldspelers van een team x 100%.       

Voorbeeld bij een team met 15 veldspelers: (10 / 15) x 100% =  67%. Elke speler dient in dit voorbeeld in 
principe dus minimaal 67% van de totale speeltijd in een seizoen te voetballen. 

Afwijkingen op de richtlijn: 

- Als de inzet en beleving van een speler niet is wat verwacht mag worden, dan mag een trainer/coach 
afwijken van de richtlijn. Argumenten hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: afmeldingen voor trainingen of 
wedstrijden zonder goede reden, niet met de gewenste inzet trainen of wedstrijden spelen, onacceptabel 
gedrag binnen het team of naar het kader, gebrek aan discipline, spelopvatting/beleving, etc.  

- Blessures (of ander gebrek aan fitheid) kunnen consequenties hebben voor de minimale speeltijd. Een 
speler die langere tijd of regelmatig niet fit is zal de minimale speeltijd mogelijk niet halen.   

- Deze richtlijn geldt niet voor JO19-1 omdat dit team het laatste opleidingsteam is voor de senioren 
selectieteams en daar geldt deze richtlijn ook niet. 

Praktische overwegingen en voorwaarden bij invulling van de richtlijn: 

- Per wedstrijd kan door de trainer/coach rekening gehouden worden met de aanwezige fitte spelers in een 
linie en met de zwaarte van de wedstrijd. Als elke speler aan het einde van een seizoen over alle 
wedstrijden gezien in principe maar op de berekende minimale speeltijd uitkomt. 

- Interpretatie van en handelen naar deze richtlijn blijft in belangrijke mate subjectief. Daarom is dit vooral 
een richtlijn. De trainer/coach dient naast het beleid van Wittenhorst ten aanzien van de minimale 
speeltijd, ook rekening te houden met spelers en ouders die een verklaring willen voor de werkelijke 
speeltijd. Hij moet dit op basis van deze richtlijn altijd kunnen uitleggen. Voor de reproduceerbaarheid van 
de argumenten moeten de speelminuten, aan/afwezigheid, redenen van afmeldingen, blessures, 
gebeurtenissen etc. door de trainer/coach goed worden vastgelegd in het spelervolgsysteem. 

Conclusie: 

- Een hoge mate van inzet wordt in de jeugdopleiding van Wittenhorst beloond met een basisplaats en/of 
meer speelminuten. Een lage mate van inzet wordt beloond met een plek op reservebank en/of minder 
speelminuten.  

- De mate van talent of kwaliteit van een jeugdspeler is bij de toepassing van deze richtlijn dus absoluut 
niet relevant!! 

- De beoordeling van de mate van inzet/beleving van spelers en de uiteindelijke beslissingen over de speeltijd 
van de spelers ligt bij de trainer/coach.  


