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1. Ingediend door
Provinciale Studiecommissie Oost-Vlaanderen
2. Motivering
Gelet op de bedenkingen die een aantal Nationaal spelende vrouwenploegen hebben gemaakt naar aanleiding
van het voorstel om de Yellow Flames te integreren door middel van speelsters te selecteren vanuit de
Topschoolschool die actief zijn bij ploegen in de Super League of daarnet onder, durven de provinciaal spelende
vrouwenploegen stellen dat ook zij als clubs gelijkaardige problemen ondervinden met clubs uit het hogere
nationale vrouwenvoetbal die bij hen goede elementen komen wegplukken die dan dikwijls niet in aanmerking
komen voor noch de a-ploeg, noch de b-ploeg van die nationaal spelende voetbalclub.
Dat er inderdaad concrete plannen moeten uitgewerkt worden rondom het vrouwenvoetbal kan niemand
betwisten doch het zou te kort door de bocht zijn om dit enkel vanuit het oogpunt van de nationaal spelende
clubs te bekijken. We mogen niet vergeten dat de talrijke provinciale clubs waar de speelsters de eerste
voetbalschoenen aanbinden het fundament vormen.
Als we het vrouwenvoetbal willen doen groeien is men verplicht om het kloppend hart inderdaad te verrijken
en dat kan alleen maar als we de clubs uit de basis structureel steunen door er op toe te zien dat speelsters op
de juiste plaats binnen de competitie gaan spelen.
Om die reden vragen de provinciaal spelende ploegen om het aantal eerste ploegen bij clubs te beperken tot
maximaal drie (3).
Waarom ?
Op die manier kunnen ploegen uit het Nationale vrouwenvoetbal een duidelijke hiërarchische structuur
uitwerken waarbij een gedegen jeugdwerking aanleiding moet zijn om hun grootste talenten op de juiste plaats
te laten instromen.
Voorbeeld :
a-ploeg speelt in Super-League.
b-ploeg speelt in 1e of 2e nationale
c-ploeg speelt in 1e provinciale
Jeugdspeelsters met een kwalitatieve opleiding kunnen vanaf hun 15 jaar bij de c-ploeg instromen op een
kwalitatief aanvaardbaar niveau en later, zelfs binnen hetzelfde seizoen, en afhankelijk van hun evolutie,
doorstromen naar de a-ploeg.
Het lijkt nutteloos om speelsters met iets minder kwaliteiten vanuit de eigen jeugdwerking of speelsters aan
te werven vanuit het provinciale vrouwenvoetbal om bij de c-ploeg of zelfs d-ploeg te laten aantreden.
Kwantiteit mag niet de drijfveer zijn voor een nationaal spelende vrouwenploeg.
Veel opbouwender kan men tewerk gaan als men die speelsters kan laten doorstromen naar het regionale
voetbal. De opleiding van die speelsters zorgt ervoor dat op latere leeftijd beginnende speelsters in de
provincie een meerwaarde ontvangen binnen hun leerproces en hierdoor meer speelplezier en beleving
verkrijgen.
Als we ervan uitgaan dat er hierdoor vanuit de Nationaal spelende vrouwenclubs een 30 à 40 speelsters kunnen
integreren binnen het provinciaal voetbal kan dit er voor zorgen dat er meer jonge speelsters toetreden tot
het provinciaal voetbal en er ook actief blijven. De kwaliteitsvolle injectie zal er voor zorgen dat al snel een 10
à 15 extra ploegen in competitie zullen komen en een groei zorgt voor een breder spectrum aan potentieel
waardoor de Nationaal spelende vrouwenploegen ook hiervan op korte termijn de vruchten zullen plukken.
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Het moet dan ook de bedoeling zijn om op termijn een sterke competitie te krijgen waar vanuit de Elite-clubs
een motor wordt opgestart om kwaliteit te bieden binnen een structuur van maximaal 3 eerste ploegen
voorvloeiend vanuit een goed gestructureerde jeugdwerking die spelen binnen de provinciale jeugdwerking
van het jongensvoetbal.
Concreet :
Clubs die een te grote eerste ploeg werking hebben zijn een slokop voor hun omgeving en houden structureel
de uitbouw van het vrouwenvoetbal tegen. Doordat ze bij kleine ploegen de beste speelsters wegplukken gaan
de mindere twijfelen, stoppen en stopt de ploeg.
Als de grote clubs de kleine willen helpen en een max zetten op hun eerste ploegen waardoor ook voldoende
kwalitatieve speelsters naar de provincie gaan doorstromen, helpen ze de jonge startende elementen in hun
ontwikkeling.
En dan zullen al snel misschien wel onverwachte talenten aan het oppervlak verschijnen waardoor het voetbal
van onze vrouwen zal groeien.
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5. Voorgestelde teksten

Art. V1588

Meerdere vrouwenvoetbal van eenzelfde club

1. Er mogen maximaal drie senioresploegen aantreden in het competitieve vrouwenvoetbal per club.
2. 1. De eerste senioresploeg van een club wordt A-ploeg genoemd; de overige senioresploegen van die
een club worden B-ploeg en C-ploeg, D-ploeg, enz… genoemd.
3. 2. Idem
3. Een ploeg mag niet naar nationale afdelingen stijgen indien haar club al drie ploegen in nationale
afdelingen bezit.
4. Idem
5. Idem
Analoog aan te passen :

Art. B1019

Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van vrouwenvoetbal in het
competitief voetbal

33. Schrappen
34. Schrappen
35. Schrappen
36. wordt 33
37. wordt 34
38. wordt 35
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