Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Informatie diverse (beker-)competities
District Zuid II - seizoen 2014/’15

Bekercompetities
Seniorencompetitie
7x7 35/45+
Juniorencompetitie
Pupillen- en meisjescompetitie
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Informatieblad bekercompetities seizoen 2014/'15
e

Planning 1 ronde bekercompetities.
e
Mannen 1 elftallen
Mannen reserve-elftallen (cat.A)
za. 23 augustus (18.00 uur)
zo. 24 augustus
di. 26 augustus (18.45 uur)
do. 28 augustus (18.45 uur)
za. 30 augustus (18.00 uur)
zo. 31 augustus

ABC-junioren cat. A
wo. 27 augustus
za. 30 augustus
za. 18 oktober

Mannen reserve-elftallen (cat. B) / vrouwen
zo. 24 augustus
zo. 31 augustus
zo. 7 september

Junioren en pupillen
cat. B
za. 30 augustus
za. 6 september
za. 13 september

e

Planning 2 ronde bekercompetities (in herfstvakantie).
e
Mannen 1 elftallen
Mannen reserve-elftallen (cat.A)
zo. 19 oktober
zo. 19 oktober
ABC-junioren cat. A

Junioren en pupillen
cat. B

za. 15 november

za. 18 oktober

Mannen reserve-elftallen (cat. B) / vrouwen
zo. 19 oktober

Opmerkingen met betrekking tot de bekercompetities voor mannen en vrouwen.
e
- 1 elftallen mannen:
e
e
e
De 1 ronde voor 1 elftallen, die zijn ingedeeld in de hoofdklasse of 1 klasse, wordt in
e
toernooivorm (poules van 4 teams) gespeeld tegen andere hoofd- en 1 klassers (evt.
e
districtsgrensoverschrijdend). De poulewinnaars én nummers 2 plaatsen zich voor de 2
e
bekerronde. Vanaf deze 2 ronde is het knock-out-systeem van toepassing.
e
e
e
e
De 1 ronde voor 1 elftallen, die zijn ingedeeld in de 2 t/m 6 klasse, wordt in toernooivorm
e
gespeeld (poules van 4 teams). Uitsluitend de poulewinnaars plaatsen zich voor de 2 bekerronde.
- Reserve-elftallen mannen:
Reserveteams categorie A:
e
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de reserve hoofdklasse t/m reserve 2
klassen.
e
e
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de reserve 3 en 4 klassen.
Reserveteams categorie B:
e
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de reserve 5 klasse.
e
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de reserve 6 klasse.
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de veteranenpoules.
e
Voor deze bekercompetities geldt dat de 1 ronde in toernooivorm wordt gespeeld (poules van 4
e
teams), waarvan uitsluitend de poulewinnaars zich plaatsen voor de 2 bekerronde.
e
Vanaf deze 2 ronde is het knock-out-systeem van toepassing.
- Vrouwen:
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de eredivisie, top- en hoofdklasse
(landelijke beker).
e
e
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de 1 t/m 3 klassen (landelijke beker voor
categorie A).
e
e
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de 4 en 5 klassen (categorie B).
e
- een bekercompetitie voor teams uitkomend in de 6 klasse (categorie B).
e
De winnaars plaatsen zich voor de 2 bekerronde.
e
Vanaf de 2 ronde is het knock-out-systeem van toepassing.
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Opmerkingen met betrekking tot de bekercompetities voor junioren.
- Aan de bekercompetities voor ABC-junioren kunnen alle teams deelnemen. De volgende
competities worden georganiseerd:
e
• A-junioren: landelijke bekercompetitie (eredivisie en 1 divisie)
e
e
bekercompetitie categorie A (2 divisie t/m 1 klasse)
e
e
bekercompetitie categorie B (2 en 3 klasse)
e
• B-junioren: landelijke bekercompetitie (eredivisie en 1 divisie)
e
e
bekercompetitie categorie A (2 divisie t/m 1 klasse)
e
e
bekercompetitie categorie B (2 en 3 klasse)
e
e
• C-junioren: bekercompetitie categorie A (1 divisie t/m 1 klasse)
e
e
bekercompetitie categorie B (2 en 3 klasse)
-

-

e

In de 1 ronde worden de elftallen ingedeeld in poules van 4. De poulewedstrijden worden
gespeeld op verschillende wedstrijddagen (zie planning). De winnaars plaatsen zich voor de
volgende ronde. In de categorie A plaatsen ook de nummers 2 zich voor de volgende ronde.
e
Vanaf de 2 ronde is het knock-out-systeem van toepassing.
De wedstrijden op zaterdag 30 augustus worden gespeeld in het kader van de Zwaluwen Jeugd
Actie. Dat betekent dat „n gedeelte van het inschrijfgeld naar het “Prinses Beatrix Spierfonds”
gaat.

Opmerkingen met betrekking tot de bekercompetities voor pupillen en meisjes.
- Ook voor de pupillen en meisjes geldt dat alle teams (behalve de mini-pupillen kunnen
deelnemen aan de bekercompetitie. De volgende bekercompetities worden georganiseerd:
• Meisjes:
MA - elftallen
MB - elftallen
MC - elftallen
MC - zeventallen
MD - zeventallen
ME – zeventallen
e
• D-pupillen:
D11 standaard (1 ) teams + D11 reserveteams
e
• E-pupillen:
E7 standaard (1 ) teams + E7 reserveteams
e
• F-pupillen:
F7 standaard (1 ) teams + F7 reserveteams
e
- NIEUWE OPZET; In de 1 ronde worden de teams ingedeeld in poules van 4. De
poulewedstrijden worden gespeeld op verschillende wedstrijddagen (zie planning). De winnaars
plaatsen zich voor de volgende ronde. Er worden dus geen toernooien meer gespeeld!
- D, E, en F reserve teams kunnen worden ingeschreven voor het bekertoernooi voor de
standaard teams.
e
- De 1 wedstrijdronde (zaterdag 30 augustus 2014) wordt tevens gespeeld in het kader van de
Zwaluwen Jeugd Actie. Een gedeelte van het inschrijfgeld gaat naar het “Prinses Beatrix
Spierfonds”. Het “Prinses Beatrix Spierfonds” is een organisatie die de gelden besteedt aan met
name spel- en sportvoorzieningen voor enkel- of dubbelvoudig gehandicapten.
- Door deelname steunt u het goede doel. Onder het motto: “Eenmaal in het jaar spelen we voor
onze gehandicapte kameraadjes” proberen we een mooi bedrag voor het goede doel bij elkaar
te voetballen. De extra bijdrage voor een 11-tal bedraagt € 11,- en voor een 7-tal € 7,-. Hiervoor
wordt uw vereniging in rekening courant belast. Indien u echter niet akkoord gaat met deze
extra bijdrage per team, verzoeken wij u dit middels een apart schrijven kenbaar te maken.
- De extra bijdrage verloopt dus automatisch via de vereniging. Het wordt bijzonder op prijs
gesteld als de deelnemende kinderen op de dag zelf ook nog een extra financiële bijdrage
leveren. Wij hopen de kinderen hierdoor bewust te maken van het doel van deze actie. Ook is
het mogelijk om op deze dag als vereniging extra activiteiten te organiseren waarmee de
bijdrage nog kan worden verhoogd. Hierbij kunt u denken aan loterijen, spelletjes en dergelijke.
De eventuele extra opbrengsten kunnen na afloop het toernooi worden overgemaakt op het
rekeningnummer van de Zwaluwen Jeugd Actie (nadere informatie volgt nog).
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Informatieblad seniorencompetitie seizoen 2014/'15
Alvorens de teams digitaal in te schrijven, adviseren wij u zorgvuldig deze toelichting alsmede de
handleiding voor het digitaal inschrijven door te lezen.
Indeling teams
Indeling vindt plaats op basis van de behaalde resultaten in het seizoen 2013/'14. Wij verzoeken u
dan ook de teams in te schrijven in de klasse waar ze op basis van de promotie-/degradatieregeling
thuishoren. De indeling is zoveel mogelijk geografisch. U dient hierbij rekening te houden met het feit
dat de kans op grotere reisafstanden toeneemt naarmate men hoger speelt (bv.: in een willekeurige
e
e
2 klasse moet men verder reizen dan in een willekeurige 5 klasse).
Standaardteams:
- Bij de indeling wordt gebruikt gemaakt van ACPI (automatische concept poule indeling).
Uitgangspunt van dit programma is dat de reisafstanden voor alle teams in een bepaalde klasse
worden berekend en op basis daarvan een indelingsvoorstel wordt gemaakt.
- Zoals eerder met de verenigingen afgesproken, worden wensen ten aanzien van de indeling niet
in behandeling genomen.
e
e
e
- Indien uw 1 elftal wenst uit te komen in de categorie B (reserve 5 of 6 klasse), dient u - conform
artikel 4 van het dispensatiebeleid – dit vóór 1 mei 2014 schriftelijk dispensatie aan te vragen.
Reserve- en vrouwenteams:
- Indeling is zoveel mogelijk geografisch.
Veteranenteams 35+:
- Met ingang van komend seizoen is er voor de veteranen een aparte competitie-aanduiding (0592 /
e
e
1 klasse). U dient de teams dan ook terug te trekken uit de reserve 6 klasse en ze aan te melden
in de nieuwe aanduiding. Voor deze poules gelden bijzondere afspraken, die we op dit infoblad
e
hebben opgenomen. Voorgaande seizoenen zijn de veteranen ingedeeld in de reserve 6 klasse.
Nieuwe teams:
- Nieuwe teams worden in principe ingedeeld in de laagste klasse van betreffende categorie.
Promotie/degradatie op verzoek
Door terugtrekkingen en/of “niet meer inschrijven”, kunnen op bepaalde niveau‟s incomplete poules
ontstaan. Verenigingen kunnen een verzoek doen om met een bepaald team een open plaats te
mogen innemen. Hiertoe dient de vereniging een met reden(en) omkleed schriftelijk verzoek in te
dienen bij het districtskantoor. Het indienen van een dergelijk verzoek betekent niet dat dit ook
zondermeer gehonoreerd kan worden.
Uitstel in verband met jubileum
- Uitstel van competitie kan alleen worden verleend als er sprake is van de viering van een officieel
erkend verenigingsjubileum. Voor optochten, dorpsfeesten, wielerwedstrijden, communiefeesten,
carnavalsrecepties e.d. wordt geen uitstel verleend. Wel verleent de competitieleiding
medewerking om bepaalde wedstrijden in dit kader vooruit te spelen, indien beide partijen hierover
onderling overeenstemming hebben bereikt.
Wensen teams (met betrekking tot thuis-/uitspelen)
- U kunt slechts een beperkt aantal wensen opgeven.
Voor alle duidelijkheid: het betreft een wens, hetgeen niet automatisch betekent dat deze
gehonoreerd kan/moet worden.
Vrouwencompetitie
e
- In de categorie A (t/m 3 klasse) wordt met 3 periodes gewerkt.
- Indien nodig worden bij de indelingen de districtsgrenzen losgelaten (uitgangspunten zijn de
reisafstanden en de krachtsverschillen).
e
e
- In de 4 t/m 6 klassen worden vanaf seizoen 2014/‟15 weer hele competities gespeeld.
e

Mannen reserve categorie A (reserve hoofdklasse t/m reserve 4 klasse)
In de hele categorie A van het reservevoetbal wordt met 3 periodes gewerkt.
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Competitie voor veteranen
e
Het betreft een "recreatieve" competitie (nieuwe aanduiding 0592 / 1 klasse) die behoort tot de
categorie B. Voor deze competitie gelden de volgende afspraken:
- deelname is mogelijk voor mannen die op 1 januari 2014 of eerder de 35 jarige leeftijd hebben
bereikt.
- inzet van twee dispensatiespelers met een minimale leeftijd van 30 jaar is toegestaan. Deze
spelers dienen op 1 januari 2014 de leeftijd van 30 jaar te hebben bereikt.
- wedstrijden worden gespeeld op zondagochtend.
- aanvangstijd wordt bepaald door de thuisspelende vereniging (meestal rond 10.00 uur).
- geen promotie-/degradatiemogelijkheid.
- speelduur van 2 x 35 minuten.
- doorlopend wisselen van maximaal 5 wisselspelers is toegestaan.
- verzoeken tot vrijstelling worden in de periode van 1 september tot 1 april op soepele wijze in
behandeling genomen, met een maximum van 2 wedstrijden per seizoen. Verzoeken moeten voor
dinsdag 12.00 uur bij ons zijn ingediend.
- het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden is toegestaan. Desnoods na de oorspronkelijke wedstrijddatum.
- poules bestaan in principe uit 12 elftallen.
- bij de indeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met sterkte en geografische ligging.
- de jaarkalender voor senioren is van toepassing (competitie start op zondag 14 september 2014).
- wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.
Start competitie
- De competitie voor alle teams uit de categorie A start op zondag 7 september 2014 met
wedstrijddag 1. De competitie voor alle teams uit de categorie B start op zondag 14 september
2014 met wedstrijddag 2. De poulewedstrijden voor de bekercompetitie worden voor aanvang van
de reguliere competitie gespeeld.
- De definitieve speeldagenkalender voor het seizoen 2014/'15 hebben wij nogmaals bijgevoegd.
e

Uitwijken naar kunstgras met 1 elftallen mannen senioren
Bij het digitaal inschrijven moet, indien van toepassing, worden aangegeven of bij een gedeeltelijke
afgelasting uw eerste elftal (mannen senioren veldvoetbal) uitwijkt naar een kunstgrasveld (zie voor de
volledige regelgeving artikel 2.6.7. van het Bewaarnummer).
Thuiswedstrijden 1e elftal mannen op zaterdag
Met uitzondering van de twee laatste speelrondes mogen in overleg met de tegenstanders wedstrijden
op zaterdagavond (voorafgaand aan de reguliere speeldag) worden gespeeld.
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Mannen 7x7 35/45+ Na- en Voorjaarsreeks seizoen 2014/’15
Reeks van toernooien op vrijdagavond
Veel voetballers stoppen met voetbal omdat ze niet meer iedere zaterdag en zondag actief willen zijn.
Om te voorkomen dat deze liefhebbers de schoenen definitief aan de wilgen hangen biedt de KNVB
verenigingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de 7x7 35/45+ Na- en Voorjaarsreeks. In deze
vorm zal presteren niet centraal staan maar lekker voetballen op een recreatieve manier tegen
leeftijdsgenoten.
Deze voetbalvorm kent een reeks van minimaal vier speelrondes op vrijdagavonden in het najaar én
minimaal vier speelrondes in het voorjaar. Een vereniging is tijdens de reeks (minimaal) eenmaal
gastheer en speelt de overige momenten bij de andere verenigingen in de poule. Voor de
voorjaarsreeks wordt er, indien mogelijk, een nieuwe indeling gemaakt en wordt er opnieuw gespeeld
op (minimaal) vier vrijdagavonden.
Het uitgangspunt van deze opzet is te zorgen voor een regionale indeling om zodoende de
reisafstanden te beperken.
De speelvorm
- In het Najaar (19 september, 10 oktober, 31 oktober en 21 november 2014) korte reeks
speelronden
- In het Voorjaar (27 februari, 20 maart, 10 april en 1 mei 2015) een korte reeks speelronden
- Een poule bestaat uit (minimaal) vier teams en een reeks uit (minimaal) vier speelronden
- Per speelronde zijn er meerdere wedstrijden op een complex en wordt er gespeeld in toernooivorm
- De wedstrijden worden gespeeld in zeventallen, op een half veld
- Een wedstrijd duurt dan 1 x 20 minuten
- Een vereniging is per reeks (minimaal) éénmaal gastheer
- Voorkeur speeldag is op vrijdagavond
Overige informatie:
- Het 7x7 35/45+ voetbal behoort tot de B-categorie.
- Inschrijven kan voor aanvang van het nieuwe seizoen via de secretaris (digitaal inschrijven teams).
- Het is mogelijk om een team in te schrijven voor de Na- en/of Voorjaarsreeks.
- Alle deelnemers moeten lid zijn van de KNVB en in het bezit zijn van een spelerspas.
- Deelname is mogelijk na het bereiken van de leeftijd 35 of 45 jaar (geen dispensatie).
- De 45+‟ers kunnen meespelen in de 35+ categorie, omgekeerd is dispensatie niet toegestaan.
- Het standaard contributietarief wordt gehanteerd per speler.
- Per teaminschrijving is inleggeld verschuldigd .
- De KNVB hanteert het wedstrijdreglement van het 7x7 35/45+ voetbal.
- De wedstrijden worden geleid door een clubscheidsrechter van de thuisspelende vereniging.
- De vereniging beschikt over een veld met verlichting (indien vrijdagavond speeldag).
- Voor zeventallen bestaat geen mogelijkheid om deel te nemen aan een bekercompetitie.

* Let wel: afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de poule indeling gemaakt.
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Mannen 7x7 35/45+ competitie seizoen 2014/’15
Wekelijks een wedstrijd in het weekend
Voor voetballers die lekker een potje willen voetballen met en tegen leeftijdsgenoten is het 7x7 35/45+
voetbal van de KNVB een welkome aanvulling op de bestaande (veteranen) competities. Speciaal
voor teams die niet meer genoeg spelers op de lijst kunnen plaatsen, om een elftal te vormen, is deze
variant een uitkomst. Bij deze voetbalvorm spelen de teams in zeventallen, op een half speelveld
tegen spelers die minimaal 35 of 45 jaar oud zijn (geen dispensatie). Onbeperkt wisselen is
toegestaan en de buitenspelregel is afgeschaft.
De wedstrijden worden wekelijks op een zaterdag of zondag gespeeld. Het uitgangspunt van deze
opzet is te zorgen voor een regionale indeling om zodoende de reisafstanden te beperken.
De speelvorm
- De wedstrijden worden gespeeld in zeventallen, op een half veld
- De speeldag is een zaterdag of zondag
- Wedstrijdduur is 2 x 30 minuten
Overige informatie:
- Het Continental 7x7 35/45+ voetbal behoort tot de B-categorie.
- Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan via de secretaris (digitaal inschrijven teams).
- Alle deelnemers moeten lid zijn van de KNVB en in het bezit zijn van een spelerspas.
- Deelname is mogelijk na het bereiken van de leeftijd 35 of 45 jaar (geen dispensatie).
- De 45+‟ers kunnen meespelen in de 35+ categorie, omgekeerd is dispensatie niet toegestaan.
- Het standaard contributietarief wordt gehanteerd per speler.
- Per teaminschrijving is inleggeld verschuldigd .
- De KNVB hanteert het wedstrijdreglement van het 7x7 35/45+ voetbal.
- De wedstrijden worden geleid door een clubscheidsrechter van de thuisspelende vereniging.
- Voor zeventallen bestaat geen mogelijkheid om deel te nemen aan een bekercompetitie.

* Let wel: afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de indeling gemaakt.
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Vrouwen 7x7 18/35+ Na- en Voorjaarsreeks seizoen 2014/’15
Reeks van toernooien op vrijdagavond
Steeds meer vrouwenteams geven aan moeite te hebben om wekelijks een volwaardig elftal op de
been te brengen. Ook bereiken ons signalen dat vrouwen niet meer iedere zondag actief willen zijn.
Om te voorkomen dat deze liefhebsters de schoenen definitief aan de wilgen hangen biedt de KNVB
verenigingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de 7x7 18/35+ Na- en Voorjaarsreeks. In deze
vorm zal presteren niet centraal staan maar lekker voetballen op een recreatieve manier tegen
leeftijdsgenoten.
Deze voetbalvorm kent een reeks van minimaal vier speelrondes op vrijdagavonden in het najaar én
minimaal vier speelrondes in het voorjaar. Een vereniging is tijdens de reeks (minimaal) eenmaal
gastheer en speelt de overige momenten bij de andere verenigingen in de poule. Voor de
voorjaarsreeks wordt er, indien mogelijk, een nieuwe indeling gemaakt en wordt er opnieuw gespeeld
op (minimaal) vier vrijdagavonden.
Het uitgangspunt van deze opzet is te zorgen voor een regionale indeling om zodoende de
reisafstanden te beperken.
De speelvorm
- In het Najaar (19 september, 10 oktober, 31 oktober en 21 november 2014) korte reeks
speelronden
- In het Voorjaar (27 februari, 20 maart, 10 april en 1 mei 2015) een korte reeks speelronden
- Een poule bestaat uit (minimaal) vier teams en een reeks uit (minimaal) vier speelronden
- Per speelronde zijn er meerdere wedstrijden op een complex en wordt er gespeeld in toernooivorm
- De wedstrijden worden gespeeld in zeventallen, op een half veld
- Een wedstrijd duurt dan 1 x 20 minuten
- Een vereniging is per reeks (minimaal) éénmaal gastheer
- Voorkeur speeldag is op vrijdagavond
Overige informatie:
- Het 7x7 18/35+ voetbal behoort tot de B-categorie.
- Inschrijven kan voor aanvang van het nieuwe seizoen via de secretaris (digitaal inschrijven teams).
- Het is mogelijk om een team in te schrijven voor de Na- en/of Voorjaarsreeks.
- Alle deelneemsters moeten lid zijn van de KNVB en in het bezit zijn van een spelerspas.
- Deelname aan 7x7 18+ is mogelijk voor iedereen die gerechtigd is bij de senioren uit te komen.
- Deelname aan 7x7 35+ is mogelijk na het bereiken van de 35 jarige leeftijd (geen dispensatie).
- De 35+‟ers kunnen meespelen in de 18+ categorie, omgekeerd is dispensatie niet toegestaan.
- Het standaard contributietarief wordt gehanteerd per speler.
- Per teaminschrijving is inleggeld verschuldigd .
- De KNVB hanteert het wedstrijdreglement van het 7x7 18/35+ voetbal.
- De wedstrijden worden geleid door een clubscheidsrechter van de thuisspelende vereniging.
- De vereniging beschikt over een veld met verlichting (indien vrijdagavond speeldag).
- Voor zeventallen bestaat geen mogelijkheid om deel te nemen aan een bekercompetitie.

* Let wel: afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de poule indeling gemaakt.
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Vrouwen 7x7 18/35+ competitie seizoen 2014/’15
Wekelijks een wedstrijd in het weekend
Voor voetbalsters die lekker een potje willen voetballen met en tegen leeftijdsgenoten is het 7x7
18/35+ voetbal van de KNVB een welkome aanvulling op de bestaande competities. Speciaal voor
teams die niet meer genoeg speelsters op de lijst kunnen plaatsen, om een elftal te vormen, is deze
variant een uitkomst. Bij deze voetbalvorm spelen de teams in zeventallen, op een half speelveld
tegen speelsters die bij de senioren mogen uitkomen of 35 jaar oud zijn (geen dispensatie).
Onbeperkt wisselen is toegestaan en de buitenspelregel is afgeschaft.
De wedstrijden worden wekelijks op een zaterdag of zondag gespeeld. Het uitgangspunt van deze
opzet is te zorgen voor een regionale indeling om zodoende de reisafstanden te beperken.
De speelvorm
- De wedstrijden worden gespeeld in zeventallen, op een half veld
- De speeldag is een zaterdag of zondag
- Wedstrijdduur is 2 x 30 minuten
Overige informatie:
- Het 7x7 18/35+ voetbal behoort tot de B-categorie.
- Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan via de secretaris (digitaal inschrijven teams).
- Alle deelneemsters moeten lid zijn van de KNVB en in het bezit zijn van een spelerspas.
- Deelname aan 7x7 18+ is mogelijk voor iedereen die gerechtigd is bij de senioren uit te komen.
- Deelname aan 7x7 35+ is mogelijk na het bereiken van de 35 jarige leeftijd (geen dispensatie).
- De 35+‟ers kunnen meespelen in de 18+ categorie, omgekeerd is dispensatie niet toegestaan.
- Het standaard contributietarief wordt gehanteerd per speler.
- Per teaminschrijving is inleggeld verschuldigd .
- De KNVB hanteert het wedstrijdreglement van het 7x7 18/35+ voetbal.
- De wedstrijden worden geleid door een clubscheidsrechter van de thuisspelende vereniging.
- Voor zeventallen bestaat geen mogelijkheid om deel te nemen aan een bekercompetitie.

* Let wel: afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de indeling gemaakt.
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Informatieblad juniorencompetitie seizoen 2014/’15
Alvorens de teams digitaal in te schrijven, adviseren wij u zorgvuldig deze toelichting alsmede de
handleiding voor het digitaal inschrijven door te lezen.
Let op:
Ook in het nieuwe seizoen worden bij de A en B-junioren in de categorie A (1e klasse en hoger) met
periodekampioenschappen gespeeld. Nadere informatie hierover kunt u lezen in het nieuwe
Bewaarnummer.
Indeling teams
-

-

-

e

De landelijke ere- en 1 -divisies worden georganiseerd door Betaald Voetbal.
e
Indeling in de landelijke divisies, hoofd- en 1 klassen (categorie A) geschiedt op basis van de
e
e
behaalde resultaten in het vorige seizoen. Voor de 2 en 3 klasse (categorie B) geldt een vrije
inschrijving.
e
e
Indeling van de categorie B (reeksen 2 en 3 klasse) komt tot stand in zeer nauwe samenwerking met
de regionale competitienetwerkers.
Wedstrijden uit de categorie A kunnen - in onderling overleg - vooruit gespeeld worden. Het
verplaatsen naar een latere datum is in principe niet toegestaan (een wedstrijd dient altijd uiterlijk 1
week na dato te zijn gespeeld).
Wedstrijden uit de categorie B kunnen - in onderling overleg - wel naar een latere datum worden
verplaatst. Het streven is uiteraard dat alle wedstrijden ook daadwerkelijk worden gespeeld.
e
e
De kampioenen van de voorjaarsreeksen in de 2 klasse promoveren in principe naar de 1 klasse.

Deelname aan categorie A (prestatief)
Wij willen u er nogmaals met klem op wijzen dat deelname aan de categorie A (prestatieve competitie)
automatisch inhoudt dat men zich conformeert aan de hier geldende regelgeving. Ook in het
afgelopen seizoen hebben wij verzoeken tot uitstel, onderling gemaakte afspraken om later dan 1
week na dato te spelen etc. niet kunnen honoreren. Deelname aan een prestatieve competitie is niet
zo “vrijblijvend” als deelname aan een reeks.
Promotie/degradatie op verzoek
Door terugtrekkingen en/of “niet meer inschrijven”, kunnen in de categorie A incomplete poules
ontstaan. Verenigingen kunnen een verzoek doen om met een bepaald team een open plaats te
mogen innemen. Hiertoe dient de vereniging een met reden(en) omkleed schriftelijk verzoek in te
dienen bij het districtskantoor. Het indienen van een dergelijk verzoek betekent niet dat dit ook
zondermeer gehonoreerd kan worden.
Alternatieve speeldag
Steeds meer verenigingen hebben problemen om op zaterdag een volwaardig (met name A-junioren)
team op de been te brengen. Tijdens diverse bijeenkomsten is hierover met verenigingen
gediscussieerd. Als mogelijke oplossing is het midweeks spelen naar voren gekomen.
Wij verzoeken u dan ook bij het opmerkingenveld aan te geven of uw juniorteam bereid is wedstrijden
op een andere dag dan de zaterdag te spelen (midweeks?).
Uitstel in verband met jubileum
-

Uitstel van competitie kan alleen worden verleend als er sprake is van de viering van een officieel
erkend verenigingsjubileum. Voor optochten, dorpsfeesten, wielerwedstrijden, communiefeesten,
carnavalsrecepties e.d. wordt geen uitstel verleend. Wel verleent de competitieleiding
medewerking om bepaalde wedstrijden in dit kader vooruit te spelen, indien beide partijen hierover
onderling overeenstemming hebben bereikt.

-

In de eindfase van de competitie en tijdens de nacompetitie wordt in de categorie A alleen uitstel
verleend, indien de wedstrijden van betrokken elftallen van geen enkel belang meer zijn. Ook voor
de viering van een erkend jubileum ( zie hierboven ) wordt dan geen uitstel verleend.
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Wensen teams (met betrekking tot thuis-/uitspelen)
-

U kunt slechts een beperkt aantal wensen opgeven.
Voor alle duidelijkheid: het betreft een wens, hetgeen niet automatisch betekent dat deze
gehonoreerd kan worden (zie hiervoor ook het artikel inzake de competitie-indeling in het
Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal).

Start competitie

-

De definitieve speeldagenkalenders voor het seizoen 2014/'15 hebben wij nogmaals bijgevoegd.

Samenwerkingsverbanden jeugdvoetbal
Omdat verenigingen in toenemende mate met elkaar samenwerken en komend seizoen in gehele
jeugdvoetbal gewerkt wordt met het digitale wedstrijdformulier, zijn voor het hele land voorwaarden
bepaald waaraan alle samenwerkingsverbanden moeten voldoen. Deze voorwaarden tref je als bijlage
aan.
We kennen de volgende samenwerkingsvormen:
1. Samenwerking tussen twee of meer verenigingen die leidt tot één gezamenlijk team dat
uitkomt in categorie B
2. Samenwerking tussen twee of meer verenigingen en van toepassing is op één of meer
leeftijdscategorieën
3. Samenwerking tussen twee of meer verenigingen en van toepassing op de hele jeugdafdeling
of hele vrouwen- en meisjesafdeling
Nieuw is dat de samenwerking ieder jaar schriftelijk moet worden aangevraagd. Hiervoor kunnen de
model samenwerkingsovereenkomsten gebruikt worden. Deze tref je als bijlagen aan. Wanneer
gekozen wordt voor samenwerkingsvorm 1 is het ook noodzakelijk een spelerslijst in te vullen. De
samenwerkingsovereenkomsten en de spelerslijsten kunnen gestuurd worden naar
peter.reijnders@knvb.nl .
Verder is nieuw dat bij samenwerkingsvorm 2 – de vorm die in district Zuid II het meeste voorkomt –
de samenwerkende verenigingen bij alle teams in dezelfde volgorde worden genoemd. Als een
samenwerkend team niet speelt op de accommodatie van de eerstgenoemde vereniging zullen we in
het wedstrijdprogramma de juiste accommodatie vermelden.
Om de inschrijving goed te laten verlopen is het van belang dat alleen de eerstgenoemde vereniging
de samenwerkende teams digitaal inschrijft. De samenwerkende verenigingen worden wel verzocht
beiden het “Overzicht samenwerkingsteams” in te vullen.
Voor nadere informatie over de vormen van samenwerking kan contact worden opgenomen met een
verenigingsadviseur. Voor informatie over het inschrijven van de teams kun je terecht bij Peter
Reijnders.
e

Competitie voor 1 jaars C junioren.
Voor talentvolle eerstejaars C junioren teams hebben we sinds vorig seizoen een aparte competitie.
Deze competitie is bedoeld om de betere eerstejaars tegen elkaar te laten voetballen om zodoende
nog leukere competities te kunnen maken. Volgend seizoen kan ook weer worden ingeschreven voor
een competitie voor C-junioren. Dus wanneer de vereniging over een goede lichting denkt te
beschikken, aarzel dan niet om deze in te schrijven voor deze competitie. Voor meer informatie kun je
terecht bij Peter Reijnders.
Pilot recreatieve A junioren.
In het seizoen 2014/‟15 zal in regio 5 en 6 een pilot worden georganiseerd met verruimde
leeftijdsgrenzen voor recreatieve A junioren (cat. B). Voor meer informatie kun je terecht bij Peter
Reijnders.
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Informatieblad pupillen- en meisjescompetitie seizoen 2014/'15
Alvorens de teams digitaal in te schrijven, adviseren wij u zorgvuldig deze toelichting alsmede de
handleiding voor het digitaal inschrijven door te lezen.
Belangrijk:
e
NIEUWE OPZET BEKER PUPILLEN; In de 1 ronde worden de teams ingedeeld in poules van 4. De
poulewedstrijden worden gespeeld op verschillende wedstrijddagen (zie speeldagenkalender). De
winnaars plaatsen zich voor de volgende ronde. Er worden dus geen toernooien meer gespeeld!

Indeling teams
- De indeling van de reeksen (categorie B) geschiedt (binnen de geldende afspraken) op basis van
de verstrekte informatie op het inschrijfformulier en in zeer nauwe samenwerking met de regionale
competitienetwerkers. Bij de reeksen wordt, daar waar mogelijk, getracht de reisafstanden zo
beperkt mogelijk te houden. Het kan dus voorkomen dat één of meer van uw teams worden
ingedeeld met teams uit een andere regio. De (her-)indeling voor de voorjaarsreeksen geschiedt
voor een belangrijk deel op basis van de “eindstanden” in de najaarsreeksen.
- Afhankelijk van de speeldagenkalender worden de teams in het na- en voorjaar ingedeeld in poules
van 10 teams. Slechts bij wijze van uitzondering (onvoldoende aanbod) wordt hier van afgeweken;
tevens kan bij onvoldoende aanbod een categorie komen te vervallen of kunnen categorieën
worden samengevoegd.
- Om het aantal terugtrekkingen/mutaties/monsterscores te beperken, vragen wij u een zo nauwkeurig mogelijke opgave van uw teams (aantal, klasse-indeling etc.) te maken en zoveel mogelijk
van belang zijnde informatie (bv. aantal dispensatiespelers) te vermelden. Verzoeken tot
tussentijdse herindelingen worden in principe NIET in behandeling genomen.
e

- Teams die uitkomen in de 2 divisie en/of de hoofdklasse van de D-elftallen kunnen, in onderling
overleg, vastgestelde wedstrijden vooruit spelen. Het verplaatsen naar een latere datum is in
principe niet toegestaan (een wedstrijd dient altijd uiterlijk 1 week na dato te zijn gespeeld).
e

e

e

e

- Teams die uitkomen in de reeksen (D-elftallen: 1 en 2 klasse / E- en F-pupillen: hoofd-, 1 en 2
e
klasse / meisjes D- en E- zeventallen: 1 klasse) kunnen, in onderling overleg, vastgestelde
wedstrijden verplaatsen (ook later dan de oorspronkelijke datum). Het streven is uiteraard dat alle
wedstrijden in de reeksen worden gespeeld.
Promotie/degradatie op verzoek
e

- Door terugtrekkingen en/of “niet meer inschrijven”, kunnen bij de 2 divisie en hoofdklasse
(D-elftallen) incomplete poules ontstaan. Verenigingen kunnen een verzoek doen om met een
D-elftal een open plaats te mogen innemen. Hiertoe dient de vereniging een met reden(en)
omkleed schriftelijk verzoek in te dienen bij het districtskantoor. Het indienen van een dergelijk
verzoek betekent niet dat dit ook zondermeer gehonoreerd kan worden.
Uitstel in verband met jubileum
- Uitstel van competitie wordt alleen verleend als er sprake is van de viering van een officieel erkend
verenigingsjubileum. Voor open dagen, wielerwedstrijden, communiefeesten, carnavalsrecepties,
dorpsfeesten e.d. wordt geen uitstel verleend.
- In de eindfase van de competitie wordt binnen de categorie A alleen uitstel verleend, indien de
wedstrijden van betrokken elftallen van geen enkel belang meer zijn voor de competitie.
Wensen teams (met betrekking tot thuis-/uitspelen)
- U kunt slechts een beperkt aantal wensen opgeven.
Voor alle duidelijkheid: het betreft een wens, hetgeen niet automatisch betekent dat deze
gehonoreerd kan worden (zie ook RWAV het artikel inzake de competitie-indeling.)
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Leeftijdsgrenzen en aanduidingen pupillen en meisjesvoetbal
- Zie formulier “Dispensatiebeleid”.
Start nieuwe competitie
- De definitieve speeldagenkalenders voor het seizoen 2014/'15 hebben wij nogmaals bijgevoegd.
Fair Play competitie
Op basis van de ervaringen in het afgelopen seizoen zal het bestuur amateurvoetbal binnenkort naar
verwachting besluiten de Fair Play competitie verder uit te breiden. Dit te verwachten besluit betekent
voor het seizoen 2014/‟15 dat:
- in het gehele district de Fair Play competitie zal worden aangeboden voor de teams met
kinderen die geboren zijn in 2007 en 2008.
- de Fair Play competitie zal worden aangeboden voor de teams die nu reeds aan de Fair Play
competitie deelnemen (en waarvan de kinderen dus geboren zijn in 2006 en 2007). Op
verzoek zouden nieuwe teams uit het servicegebied Noord- en Midden Limburg hierbij kunnen
aansluiten.
De belangrijkste regels zijn:

1. De kinderen beslissen zelf (geen scheidsrechter)
2. De supporters (ouders) bevinden zich op minimaal 20 meter afstand van het
speelveld
3. De trainers begeleiden de wedstrijd gezamenlijk vanuit de coachzone
Het vriendelijke verzoek om bij de digitale inschrijving van deze teams in het opmerkingenveld “Fair
Play” te vermelden en daarnaast een mailbericht te sturen naar peter.reijnders@knvb.nl .
Voorafgaand aan de competitie (eind augustus/begin september) worden instructiebijeenkomsten
georganiseerd voor de leiders van de teams die aan de Fair Play competitie deelnemen.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Peter Reijnders.
e

9 tegen 9 competitie voor 2 jaars E pupillen.
Voor talentvolle tweedejaars E pupillen teams hebben we sinds vorig seizoen een aparte competitie.
Deze competitie is bedoeld om de betere tweedejaars tegen elkaar te laten voetballen van 16
metergebied tot 16 metergebied om zodoende nog leukere competities te kunnen maken. Dus
wanneer de vereniging over een goede lichting denkt te beschikken, aarzel dan niet om deze in te
schrijven voor deze competitie. Voor meer informatie kun je terecht bij Peter Reijnders.
e

Competitie voor 1 jaars D pupillen.
Voor talentvolle eerstejaars D pupillen teams hebben we sinds dit seizoen een aparte competitie.
Deze competitie is bedoeld om de betere eerstejaars tegen elkaar te laten voetballen om zodoende
nog leukere competities te kunnen maken. Dus wanneer de vereniging over een goede lichting denkt
te beschikken, aarzel dan niet om deze in te schrijven voor deze competitie. Voor meer informatie kun
je terecht bij Peter Reijnders.
Structuur pupillen-/meisjescompetitie
e

- Bij de D-elftallen wordt in de 2 divisie en hoofdklassepoules een volledige competitie gespeeld,
gekoppeld aan de speeldagenkalender van de prestatieve junioren (categorie A).
De vrijkomende plaatsen worden opgevuld door teams waarvoor een verzoek tot promotie is
ingediend (zie ook ”promotie/degradatie op verzoek”).
- Bij de overige pupillen- en meisjescategorieën worden reeksen gespeeld (categorie B). Hierbij geldt
een vrije inschrijving, met dien verstande dat het aantal ingeschreven teams bepalend is voor de
minimale klasse-indeling van de teams. Onderstaande indelingscriteria worden gehanteerd bij de
indeling van de najaarsreeksen bij de D11, E- en F-pupillen:
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e

. vanaf 3 teams, minimaal 1 team in 1 klasse of hoger.
e
. vanaf 5 teams, minimaal 2 teams in 1 klasse of hoger.
e
. vanaf 8 teams, minimaal 3 teams in 1 klasse of hoger.
e
. vanaf 11 teams, minimaal 4 teams in 1 klasse of hoger.
e
. vanaf 14 teams, minimaal 5 teams in 1 klasse of hoger.
Het is vanzelfsprekend mogelijk om een team hoger in te schrijven dan de klasse waarin het team
volgens bovenstaande richtlijnen ingedeeld zou worden.
- Voor zover nog niet bekend, wijzen u op de mogelijkheid om meisjes in de reguliere
jeugdcompetitie (met en tegen jongens) in te delen. Gemengde teams krijgen een "G" achter de
teamaanduiding. Er kan ook met een compleet meisjesteam voor de reguliere jeugdcompetitie
worden ingeschreven ("M" achter teamaanduiding). Meisjes pupillen en junioren die uitkomen in
gemengde teams (J/M) of als meisjesteam in een gemengde klasse (J/M) mogen standaard één
jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen. Voor de F-pupillen is deze regeling niet
van toepassing.
- Voor een zo optimaal mogelijke organisatie van de mini-pupillencompetitie gaat onze voorkeur
gaat uit naar een even aantal mini-pupillenteams per vereniging. “Losse” teams worden indien
mogelijk gekoppeld aan een “los” team van een andere vereniging.
Belangrijke informatie voor de organisatie van de mini-pupillencompetitie:
. een team bestaat uit 4-5 spe(e)l(st)ers;
. er worden geen uitslagen/standen bijgehouden;
. per wedstrijddag spelen op een accommodatie in principe 4 mini-F-teams een halve competitie
(3 wedstrijden van 12 minuten). Indien er slechts 3 teams zijn, wordt eveneens een halve
competitie gespeeld (2 wedstrijden van 20 minuten).
. de thuiswedstrijden van “losse” aan elkaar gekoppelde teams worden afwisselend op beide
accommodaties/tijdstippen verspeeld;
. informatie over indelingen/wedstrijdprogramma/wijzigingen etc. wordt per separate post aan de
verenigingen gestuurd. Een en ander is dus niet terug te vinden in Sportlinkclub.
Samenwerkingsverbanden jeugdvoetbal
Omdat verenigingen in toenemende mate met elkaar samenwerken en komend seizoen in gehele
jeugdvoetbal gewerkt wordt met het digitale wedstrijdformulier, zijn voor het hele land voorwaarden
bepaald waaraan alle samenwerkingsverbanden moeten voldoen. Deze voorwaarden tref je als bijlage
aan.
We kennen de volgende samenwerkingsvormen:
4. Samenwerking tussen twee of meer verenigingen die leidt tot één gezamenlijk team dat
uitkomt in categorie B
5. Samenwerking tussen twee of meer verenigingen en van toepassing is op één of meer
leeftijdscategorieën
6. Samenwerking tussen twee of meer verenigingen en van toepassing op de hele jeugdafdeling
of hele vrouwen- en meisjesafdeling
Nieuw is dat de samenwerking ieder jaar schriftelijk moet worden aangevraagd. Hiervoor kunnen de
model samenwerkingsovereenkomsten gebruikt worden. Deze tref je als bijlagen aan. Wanneer
gekozen wordt voor samenwerkingsvorm 1 is het ook noodzakelijk een spelerslijst in te vullen. De
samenwerkingsovereenkomsten en de spelerslijsten kunnen gestuurd worden naar
peter.reijnders@knvb.nl .
Verder is nieuw dat bij samenwerkingsvorm 2 – de vorm die in district Zuid II het meeste voorkomt –
de samenwerkende verenigingen bij alle teams in dezelfde volgorde worden genoemd. Als een
samenwerkend team niet speelt op de accommodatie van de eerstgenoemde vereniging zullen we in
het wedstrijdprogramma de juiste accommodatie vermelden.
Om de inschrijving goed te laten verlopen is het van belang dat alleen de eerstgenoemde vereniging
de samenwerkende teams digitaal inschrijft. De samenwerkende verenigingen worden wel verzocht
beiden het “Overzicht samenwerkingsteams” in te vullen.
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Voor nadere informatie over de vormen van samenwerking kan contact worden opgenomen met een
verenigingsadviseur. Voor informatie over het inschrijven van de teams kun je terecht bij Peter
Reijnders.
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