
Hervorming jeugdvoetbal vanaf seizoen 2014-2015 (samenvatting) 

Sleutel 1 : “Geen minimumleeftijd” 

De KBVB wil kinderen jonger dan 5 jaar de kans geven tot aansluiting bij een club. Motorische 

vaardigheden vormen immers de basis voor een sportieve levensstijl en worden bij voorkeur op heel 

jonge leeftijd al ontwikkeld.  

De voetbalclub kan hierop inspelen door een aangepast programma voor kinderen van het tweede (U5) 

en derde kleuterklas (U6) te voorzien. Daarbij wordt de nadruk gelegd op een brede motorische 

vorming naar het voorbeeld van het Multimove-project. 

Het is absoluut niet de bedoeling om vanaf 3 of 4 jaar enkel en alleen maar te voetballen. Dat leidt tot 

éénzijdig opgeleide spelers en bovendien zijn kinderen op die jonge leeftijd nog niet klaar om “echt” te 

voetballen. Spelenderwijs kennismaken met de voetbalsport, met aandacht voor een brede motorische 

vorming, vormt de kerngedachte van sleutel 1. 

 

Sleutel 2 : “Wedstrijdvormen op maat” : U6 spelen enkel 2 tegen 2 (i.p.v. 5 tegen 5) 

Voor een U6-je is een 5v5-wedstrijdvorm te complex. Samenspelen is te ingewikkeld en sluit niet aan 

bij de egocentrische leefwereld van een kind. Na de brede motorische vorming in het eerste en tweede 

kleuterklas leert de kleuter spelenderwijs hoe de bal aanvoelt. Een 2v2-wedstrijdsituatie is veel 

eenvoudiger waardoor het spelertje volop kan genieten van het voetbalspel: veel balcontact, dribbelen 

en scoren vormen de basis van het spelplezier. 

 

Sleutel 3 : “Wedstrijdvormen op maat” : 8 tegen 8 van U10 tot en met U13, met variatie in 

breedte terrein 

Vanaf U10 tot en met U13 spelen de jongens en de meisjes volgend seizoen 8v8. De breedte van het terrein 

bedraagt 35 meter bij U10/U11 en 45 meter bij U12/U13. Daardoor kan het kind meer bijleren en beleeft het meer 

spelplezier: meer doelpogingen, meer goals, meer passes en vooral meer “decision making”.  

8v8 voor de U12 en U13 maakt het ook praktischer voor de clubs want zo kunnen zij twee wedstrijden tegelijkertijd 

op één veld organiseren. Bovendien zijn er minder spelers nodig om een ploegje in competitie te brengen. 

 

 

Sleutel 4 : “Wedstrijdvormen op maat” : Facultatieve competitie 5 tegen 5 vanaf U10, 8 

tegen 8 vanaf U14 

Gewestelijk spelende clubs hebben soms een tekort aan spelers bij de overgang van 5v5 naar 8v8 en van 8v8 en 

11v11. De VFV biedt aan deze clubs de kans om vrijblijvend langer 5v5 en 8v8 te voetballen, zodat de spelers niet 

van club moeten veranderen. Dergelijke facultatieve competities hebben een recreatief karakter: er wordt gespeeld 



zonder klassement en puur uit liefde voor het spel en uit liefde voor de club. Daardoor kunnen clubs hun 

jeugdspelers langer aan zich binden en wordt de drop-out tegengegaan. 

 

Sleutel 5 : “Weg met verre verplaatsingen” : Reeksen van 8 ploegen 

Idealiter is de duur van een wedstrijd altijd groter dan de verplaatsingstijd. Dat kan natuurlijk niet altijd. Kinderen 

willen echter zo veel mogelijk voetballen, bij voorkeur zonder daarvoor lang in de auto te moeten zitten. 

De uitdaging voor de VFV bestaat uit het organiseren van wedstrijden tussen ploegen van een vergelijkbaar niveau 

waarbij verre verplaatsingen vermeden worden. Met de geografische situering van de clubs als belangrijkste 

criterium worden daarom reeksen van acht ploegen samengesteld. 

 

Sleutel 6 : “Weg met verre verplaatsingen” : Vanaf U10 interprovinciale competities 

Na een eerste jaar 5 tegen 5 bij de U7, kunnen de meer vaardige spelertjes vanaf U8 en U9 samenspelen en zich 

meten met leeftijdsgenoten van hetzelfde niveau. Volgend seizoen bestaan er vanaf U8 twee niveaus, gewestelijk en 

provinciaal. Op die manier krijgt elk kind evenveel spelplezier en leermomenten. 

Vanaf U10 wordt 8 tegen 8 gespeeld en merk je nog meer niveauverschillen tussen spelertjes onderling. Daarom 

wordt op die leeftijd ook interprovinciaal gespeeld. Niet alle clubs hebben echter interprovinciale ambities en om het 

leegplunderen van bepaalde ploegjes te vermijden kiest VFV voor een geleidelijke overgang. Daarom wordt bij U10 

en U11 voor slechts één ploeg een interprovinciale competitie georganiseerd. 

 

 

Sleutel 7 : “Iedereen speelt” : Verplichte vervanging na time-out (11v11) 

Je leert pas voetballen door daadwerkelijk ook te spelen. VFV voert vanaf volgend seizoen bij 11v11 wedstrijden 

(vanaf U14) verplichte vervangingen in tijdens time-outs halverwege de eerste en de tweede helft. De regel geldt tot 

en met U17. Op die manier krijgt iedereen speelgelegenheid en de kans om zich te ontwikkelen. 50 procent 

speelgelegenheid is een must. 



Uiteraard gaan we ervan uit dat alle spelers bij 5v5 en 8v8 steeds minstens 50% speelgelegenheid krijgen. Doordat 

de wedstrijden tot en met U13 in principe niet door officiële scheidsrechters worden gefloten, vertrouwen we op de 

jeugdtrainers om dit principe in het belang van het kind strikt op te volgen. 

 

Sleutel 8 : “Iedereen speelt” : Limiet op aantal spelers op scheidsrechtersblad 

Coaches moeten voldoende spelers kunnen gebruiken tijdens wedstrijden, maar anderzijds moeten spelers 

individueel ook voldoende speeltijd krijgen. 

In de wedstrijdvorm 5 tegen 5 wordt daarom gewerkt met maximum acht spelers per ploeg, bij 8 tegen 8 maximaal 

twaalf spelers en bij 11 tegen 11 mogen niet meer dan zestien spelers op het wedstrijdblad staan. Het is een 

maatregel die de clubs moet aanzetten om geen al te grote spelerskernen samen te stellen. 

 

Sleutel 9 : “Iedereen speelt” : Time-outs 

De traditionele eerste en tweede helft maken plaats voor vier wedstrijddelen. Bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8 wordt vier 

maal vijftien minuten gespeeld, bij 11 tegen 11 vier maal twintig minuten. 

Coaches kunnen tijdens de time-out op een rustige manier bijsturen en hoeven tijdens de wedstrijd zelf niet meer te 

schreeuwen naar de kinderen. De korte stop laat bovendien de spelers toe om gemakkelijker te recupereren. 

De time-outs bevorderen dus enerzijds de kwaliteit van de coaching en anderzijds de garantie op voldoende 

speelminuten. 

 

Sleutel 10 : Klassement bij 11v11 (vanaf U14/U15) 

Bij jeugdvoetbal staat de ontwikkeling van de jeugdspeler centraal, niet het klassement van de ploeg. Te vaak wordt 

puur om een gunstige plaats in de rangschikking gespeeld, ten koste van de individuele ontwikkeling van de speler. 

Daarom wordt pas vanaf de 11-tegen-11-wedstrijdvorm een klassement gehanteerd. Vanaf U14/U15 komt het 

klassement er dus bij. 

 

Sleutel 11 : Reeksindeling op basis van niveaucode (gewest.) 

We willen meer gelijkwaardige reeksen en voeren daarom een nieuwe reeksindeling uit op basis van een 

niveaucode, niet op basis van het klassement. 

De niveaucode wordt enkel gehanteerd op gewestelijk niveau en per ingeschreven ploeg. Op die manier zijn geen 

“bijzondere reeksen” meer nodig. 

We krijgen dus reeksen per niveau: 1 = minder dan gemiddeld niveau, 2 = gemiddeld niveau, 3 = beter dan 

gemiddeld niveau. Dankzij de nieuwe reeksindeling wordt vermeden dat een ploeg van niveau 1 tegen een ploeg van 

niveau 3 uitkomt. Bij de herindeling van de reeksen worden ook geografische criteria gehanteerd. Daardoor blijven 

de verplaatsingen beperkt. 

Een gewestelijk spelende club die over een getalenteerd ploegje beschikt, kan dankzij de niveaucode op een hoger 

niveau voetballen, zonder dat de club daarvoor moet evolueren naar provinciaal voetbal. Het kan ook dat een 

minder getalenteerd ploegje een tekort aan succesbeleving ervaart. Door aan die ploeg een lagere niveaucode toe te 



kennen, komt het terecht in een reeks met een gunstiger niveau. Een realistische doelstelling is om in eerste 

instantie vooral te vermijden dat niveau 1 tegen niveau 3 uitkomt. 

 

Sleutel 12 : “Minder drop-out” : 11v11 provinciaal en gewestelijk : 2 geboortejaren samen 

Vanaf 2014-’15 worden bij de gewestelijke en provinciale jeugdcategorieën twee geboortejaren samengenomen. We 

krijgen dus gewestelijke en provinciale reeksen U15, U17 en U21. De U21-reeks beschouwen we als een 

beloftenreeks waar spelers U18, U19, U20 en U21 zich verder kunnen voorbereiden op de doorstroming naar een 

eerste ploeg. 

Kleinere clubs kunnen op die manier spelers langer bij zich houden en spelers krijgen de kans om bij hun geliefde 

club hun jeugdopleiding verder te zetten. Op interprovinciaal niveau blijft per geboortejaar de categorie behouden. 

Hier krijgen we dus wel nog U14 en U16. 

 

Sleutel 13 : “Aandacht voor meisjesvoetbal” : Afzonderlijke bijkomende competitie 5v5 en 

8v8 enkel voor meisjes (vanaf U10) 

Heel wat meisjes voetballen graag enkel tegen andere meisjes. Via een laagdrempelige facultatieve competitie, 5 

tegen 5 of 8 tegen 8, bieden we meisjes de mogelijkheid om samen te spelen. 

Clubs kunnen op die manier een groot aantal meisjes een interessanter traject aanbieden. Mogelijk leidt het op 

termijn zelfs tot een volwaardige dames A-ploeg, naast het mannelijk fanionteam. 

 

Sleutel 14 : “Aandacht voor meisjesvoetbal” : Meisjes kunnen tot U18 met jongens 

meespelen 

Heel wat meisjes voetballen dan weer graag met en tegen jongens. Ook daar houdt de hervorming van het 

jeugdvoetbal rekening mee: tot en met U18 kunnen meisjes met jongens samenspelen. 

De bestaande regel, inclusief dispensatie, blijft behouden. 

 

Sleutel 15 : Futsal en kunstgras tijdens de winter 

In de winterperiode zijn voetbalvelden vaak onbespeelbaar. Futsal en kunstgras bieden de oplossing. 

We stimuleren de clubs om tijdens de winter in de sporthal of op kunstgras te voetballen, zodat onze jeugdspelers 

tijdens de wintermaanden in beweging blijven en zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Als het slecht weer is, kan je indoor nog altijd heerlijk voetballen. Futsalwedstrijdjes, Futsaltrainingen en 

Futsaltornooien bieden de oplossing.  

Zolang het niet té koud is of sneeuwt, kan je ook terecht op kunstgrasvelden. 

 

 


