
  
Beste, 
 
De laatste dagen heb je op Facebook-pagina en op de website van de VFV, heel wat nieuwigheden 
ontdekt, omtrent het toekomstig jeugdvoetbal op interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk vlak.  
 

Voor sommigen was alles nog vers van de pers, anderen hadden onze vijftien sleutels al ontdekt tijdens de 
“Ronde van Vlaanderen”, die wij tussen 5 en 12 november 2013 gedribbeld hebben.  
 

Het was een bijna vlekkeloos parcours, aangezien de in totaal meer dan duizend deelnemers zich over de 
hele lijn voor 83,9 % akkoord hebben verklaard met de toegelichte voorstellen. 
  

Hieronder een overzicht van de 15 sleutels: (klik op de algemene link of op elke sleutel afzonderlijk) 
 

http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/de-vijftien-sleutels-van-het-hervormde-jeugdvoetbal-nog-eens-
op-een-rijtje 
 
 

1)       Geen minimumleeftijd voor aansluiting 
2)       U6 spelen enkel 2v2 en geen 5v5 
3)       U7 gewestelijk, U8/U9 gewestelijk en provinciaal, vanaf U10 gewestelijk, provinciaal en 

interprovinciaal 
4)       8v8 bij U12/U13 
5)       Verplichte vervanging na time-out (11v11) 
6)       4 x 15' (5v5 en 8v8) en 4 x 20' (11v11) 
7)       Maximum aantal spelers op de wedstrijdfeuille: 5v5 (8), 8v8 (12) en 11v11 (16) 
8)       Reeksen van 8 ploegen 
9)       Klassement vanaf 11v11 (vanaf U14/U15) 
10)   Reeksindeling  niveaucode op gewestelijk niveau 
11)   11v11 provinciaal en gewestelijk niveau  2 geboortejaren samen 
12)   5v5 vanaf U10 + 5v5 of 8v8 vanaf U14 (facultatief) 
13)   Afzonderlijke meisjescompetitie 5v5 en 8v8 vanaf U10 
14)   Meisjes U18 met jongens t.e.m. U17 
15)   Voetballen in sporthal of op kunstgras tijdens de wintermaanden 

  
Wil je alles nog eens in detail nalezen? Dat kan!  
 
Natuurlijk tonen we begrip voor de vraagtekens die nu in de clubs opborrelen.  
 
Zeker over het nieuwe spelformat voor de U6 (2 tegen 2) horen we nog wat geroezemoes. Waarom 
beslist de federatie zoiets? En vooral: hoe pakken we dit als club aan? Vele betrokkenen waren al 
aanwezig op één van de demoavonden 2v2.  Velen zijn ginds overtuigd. Hier ontdek je alles over de 
opleidingsvisie voor onze allerkleinsten en over de praktische organisatie van de 2v2-wedstrijdjes.  
  
Laat ons deze hervormingen samen aangrijpen om het voetbal beter te maken voor hen waar het 
uiteindelijk om draait: onze voetballende kinderen. Succes aan iedereen!   
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bob Browaeys    Jonas Heuts   Benny Mazur 
Sporttechnisch coördinator  Coördinator Grassroots  Administratief coördinator 
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