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Onderstaande afspraken hebben betrekking op alle jeugdspelers en jeugdteams van de SJO 

BMR/SNC’14. 

 

1. Een jeugdspeler is elke speler die aan het begin van of tijdens een seizoen is ingedeeld bij een 

jeugdteam van SJO BMR/SNC’14. 

2. Iedere jeugdspeler die zich niet voor 20 mei van een jaar heeft afgemeld als spelend lid van de 

desbetreffende vereniging is de volledige contributie verschuldigd als lid van de 

desbetreffende vereniging. 

3. Voetbal is een teamsport. Door tussentijds te stoppen laat je het team en de leiders/trainers in 

de steek en zijn de verenigingen genoodzaakt om tussentijds noodgedwongen met spelers te 

schuiven of zelfs teams terug te trekken. Dat willen wij niet! 

Regel binnen BMR en SNC’14 is dat het volledig voetbalseizoen, dat loopt van augustus tot en 

met medio juni het jaar daarop, wordt afgemaakt; als je ergens aan begint, maak je het ook af. 

Daarna staat het de speler vrij (liever niet!) om te stoppen. 

4. De samenstelling van de jeugdteams vindt als volgt plaats: 

• tussentijdse evaluatie in december/januari; 

• jeugdcommissie in overleg met trainers/leiders; 

• volgen/beoordelen van spelers door leden jeugdcommissie. 

5. De indeling van de JO19, JO17, JO15 en JO13-teams vindt plaats op basis van de 

leeftijdsindelingen zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de KNVB, kwaliteit* en 

representativiteit* van de teams. 

6. De indeling bij de JO11 en JO9-teams vindt in beginsel ook plaats op basis van de 

leeftijdsindelingen zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de KNVB en voor het eerste 

team op basis van kwaliteit en bij de lagere teams in de jaargang op leeftijd, representativiteit 

en fysieke kracht van spelers. Bij drie of meer teams in deze jaargangen wordt het tweede 

team ook zoveel mogelijk op basis van kwaliteit samengesteld. 

7. De jeugdcommissie in samenspraak met de leiders/trainers kunnen spelers indien daarvoor 

gegronde redenen zijn (zoals: tussentijdse instroom/uitstroom spelers, wijziging in het aantal 

spelers per team of de persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden van de speler) gedurende 

het seizoen in een hoger/lager team indelen. 

8. Het eerste team in de jaargang van de JO19, JO17, JO15 en JO13 speelt prestatief. Zijn er 

meerdere teams in voornoemde jaargangen, dan spelen deze teams in beginsel recreatief. 

9. Het eerste team in de jaargang van de JO 11 en JO9 speelt prestatief. Zijn er in de 

desbetreffende jaargang drie of meerdere teams dan speelt het tweede team indien mogelijk 

ook prestatief. De overige teams spelen recreatief. 

10. In de jaargang van de JO7 worden de teams samengesteld op basis van representativiteit. 

11. In overleg met de jeugdcommissie bestaat de mogelijkheid dat de leider/trainer zijn kind volgt, 

maar niet andersom. 

12. In overleg met de jeugdcommissie en technische commissie kan worden beslist om “talenten” 

(vanaf 1e jaars JO19-jeugd) ervaring op te laten doen bij de selectie elftallen. (1x per week 

meetrainen met selectie elftallen) Dit mag niet ten koste gaan van het jeugdteam waarin 

betreffende speler ingedeeld is, hij of zij dient altijd beschikbaar te zijn voor desbetreffend 

team. Tevens is het voor een 2e jaars JO19-speler mogelijk om mee te spelen bij een 

seniorenteam, dit i.o.m. jeugdcommissie en technische commissie. Uitgangspunt hierbij is wel 

dat de speler bij zijn jeugdteam heeft meegespeeld. 

13. Bij hoge uitzondering, d.w.z. een uitzonderlijk getalenteerde speler, is het mogelijk in overleg 

met de jeugdcommissie en technische commissie, dat een speler die in een lager elftal dan de 

JO19-jeugd speelt overgeheveld wordt naar de senioren. 

14. In het geval van een mogelijke inleen speler(s) van een ander team gelden de volgende regels:  

a. Vraag aan de leider/trainer van het ander team of men speler(s) kan missen. De 

leider/trainer van het gevraagde team bepaalt welke speler(s) hij afstaat. 
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b. Alleen 2e jaars spelers komen in aanmerking voor uitwisseling naar een oudere 

leeftijdscategorie, waarbij het uitgangspunt is dat de speler het ‘hogere’ niveau aan 

kan. 

c. Als het vragende team 10 of minder spelers kan opstellen dient de wedstrijd door een 

tijdige melding van de leider/trainer bij het wedstrijdsecretariaat verzet te worden 

d. Spelers mogen maximaal 1 leeftijdscategorie hoger spelen. 

e. De leider/trainer van het vragende team verzorgt de spelerspas van de inleen speler(s); 

hij/zij haalt de pas op en zorgt dat deze weer bij de leider/trainer van het gevraagde 

team terug komt. 

15. Alle teams van een zelfde leeftijdscategorie trainen op dezelfde avond en op dezelfde locatie. 

Mits de capaciteit van het veld/gebouw dit toelaat. 

16. De jeugdcommissie beslist wat er dient te gebeuren met boetes opgelegd aan jeugdspelers. 

17. Indien zich gebeurtenissen of anderszins zaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet, 

dan beslissen de hoofdbesturen van BMR en SNC’14 i.o.m. de jeugdcommissie en technische 

commissie. 

 
 

* Representativiteit wil zeggen een verdeling over 1e of 2e jaars , meisjes/jongens en sterkte/zwakte. Kwaliteit wil 

zeggen betere/minder goede spelers. 

 

  

Te allen tijde dient men “RESPECT” te hebben voor de leiding, begeleiding, de 

tegenstander, en spullen/eigendommen van anderen, etc. Uiteraard geldt dat ook voor onze 

ouders/toeschouwers. Wij verwijzen u dan ook graag naar onze gedragscode op onze 

websites (www.bmr.nl en www.snc14.nl). 


