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Altijd in goed overleg! 
Bedenk eerst of het lenen van een speler écht nodig is omdat je daarmee een ander team mogelijk ook 
in de problemen brengt. Het lenen van spelers gaat vervolgens altijd in goed, gezamenlijk en tijdig 
overleg met de betreffende coach / leider van het team dat een speler moet afstaan. Dit overleg gebeurt 
altijd zo snel mogelijk om te voorkomen dat teams op het laatste moment moeten zoeken naar 
alternatieven. Bij voorkeur hebben de leiders van de teams in een leeftijdscategorie een groepsapp voor 
afstemming. In het geval een speler reeds aangewezen is om een andere wedstrijd te fluiten, mag deze 
wel worden geleend maar hiervan moet de coördinator scheidsrechters wel zo snel mogelijk op de 
hoogte worden gesteld. 
  
Selectieteams: 
Een selectieteam dat een extra speler nodig heeft leent deze in eerste instantie van een lager 
selectieteam of een overig team in dezelfde leeftijdscategorie (JO17-1 leent van JO17-2, JO15-1 van 
JO15-2 etc). In principe moet de coach / leider van het lagere team de speler af staan. Als hiermee het 
lagere selectieteam in de problemen komt kan hiervan worden afgeweken en van een lager team 
worden geleend. De coaches / leiders van de betrokken teams stemmen de mogelijke uitleen en inleen 
met elkaar af.  
  
Niet-selectieteams: 
Niet-selectieteams lenen een speler van het er opvolgende niet-selectieteam (JO17-3 leent van JO17-
4, JO15-3 van JO15-4 etc). Zorg er daarom voor dat je als coach / leider ook op de hoogte bent van de 
kwaliteiten van de overige teams zodat je weet welke spelers je eventueel kunt benaderen bij een 
spelerstekort.  
  
Ethische keuzes: 
Bij het lenen spelen ook ethische keuzes. Zo leen je geen spelers van een hoger team. JO17-3 leent 
bijvoorbeeld niet van JO17-2. Bedenk hoe jij zou reageren als je hoort dat je hebt verloren van een team 
dat spelers uit een hogere klasse in het team heeft opgenomen. Bij teams met dispensatiespelers wordt 
niets vermeld achter de teamnaam. Dispensatiespelers zijn uitsluitend zichtbaar in de Wedstrijdzaken 
App. Het is technisch onmogelijk gemaakt om meer dispensatiespelers op het digitale wedstrijdformulier 
(DWF) te plaatsen dan toegestaan: 

• 6-tallen: maximaal 1 dispensatiespeler 

• 8-tallen: maximaal 2 dispensatiespelers 

• 11-tallen: maximaal 3 dispensatiespelers 
Dit geldt NIET voor categorie A (in seizoen 2018/2019 betreffen dit JO19-1, JO17-1 en JO15-1). Deze 
teams mogen geen dispensatiespelers opstellen.  
  
Bij problemen neem je contact op met de betreffende coördinator of een ander 
jeugdcommissielid. 
 
 
 


