Bijlage inschrijfformulier 2018/’19 - aanvullende info

Aan de besturen van de bij de KNVB district Oost
aangesloten veldvoetbalverenigingen

Beste bestuursleden,
Bijgaand aanvullende informatie voor het aanmelden van elftallen voor het nieuwe seizoen. Dit betreft onder
meer aandachtspunten voor de indeling van teams en het wedstrijdprogramma, maar ook de door de
verenigingen opgestelde spelregels voor de competitie.
Wij willen u verzoeken om deze informatie goed door te lezen en daar waar mogelijk gebruik te maken van de
aangegeven adviezen. Een aantal van onderstaande zaken wordt ook opgenomen in het Handboek
competitiezaken welke begin augustus van 2018 wordt gepubliceerd via www.knvb.nl/assist. Getracht is om de
informatie zo breed en zo duidelijk mogelijk te verwoorden, maar mochten er toch vragen zijn dan kunt u
uiteraard te allen tijde telefonisch contact opnemen met de afd. competitie van de KNVB district Oost. Ook zijn
wij per e-mail te bereiken via oost-competitie-veld@knvb.nl
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1.

Aanmelden teams voor de competitie - voor 20 juni 2018

Via de daarvoor bestemde communicatiekanalen zijn alle verenigingen in het bezit gesteld van informatie met
betrekking tot het aanmelden van elftallen voor de nieuwe competitie. De KNVB heeft aan de hand van de
ontvangen reacties geprobeerd de communicatie richting de verenigingen te optimaliseren en aan te scherpen.
Ook zijn binnen het digitaal aanmelden van elftallen diverse onderdelen verbeterd en/of aangepast en zijn er
onderdelen toegevoegd aan de invoermogelijkheden. Voor de inhoudelijke kant van het inschrijven van teams
verwijzen wij naar bijlage III en Sportlink Club (via de Help-functie op te roepen).
Wensen ten aanzien van de indeling (klassenniveau) voor jeugdteams zijn uiteraard onderhevig aan de
toegepaste promotie- en degradatieregelingen. Verzoeken om een hogere dan wel lagere indeling voor de
jeugdteams zijn op grond van deze regeling niet op dit formulier aangegeven. Indien van toepassing dient
hiervoor uiterlijk 1 juni 2018 een aparte aanvraag te worden ingezonden. De KNVB beslist uiteindelijk of
dergelijke verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Uitzondering vormen die elftallen die uitkwamen in de
categorie B en die ook in het nieuwe seizoen wensen uit te komen in de categorie B.

Jeugdvoetbal 2018/’19
Indelingsadvies
8 teams
- 1x Hoofdklasse, 1x 1e klasse, 1x 2e klasse, 2x 3e klasse, 2x 4e klasse, 1x 5e klasse.
7 teams
- 1x Hoofdklasse, 1x 1e klasse, 1x 2e klasse, 1x 3e klasse, 2x 4e klasse, 1x 5e klasse
6 teams
- 1x Hoofdklasse, 1x 1e klasse, 1x 2e klasse, 1x 3e klasse, 1x 4e klasse, 1x 5e klasse
5 teams
- 1x 1e klasse, 1x 2e klasse, 1x 3e klasse, 1x 4e klasse, 1x 5e klasse
4 teams
- 1x 2e klasse, 1x 3e klasse, 1x 4e klasse, 1x 5e klasse
3 teams
- 1x 3e klasse, 1x 4e klasse, 1x 5e klasse
2 teams
- 1x 4e klasse, 1x 5e klasse
1 team
- 1x 3e of 4e klasse
Afhankelijk van het aantal klasse in een leeftijdscategorie verzoeken wij de vereniging zoveel mogelijk rekening
te houden met bovenstaande indelingsadvies;
Mini Pupillen (JO6 en JO7)
De KNVB adviseert om met JO6 2 tegen 2 en met JO7 4 tegen 4 te gaan spelen. Het is de bedoeling dat
verenigingen dit intern oppakken of in samenwerking met één of enkele buurtvereniging(en). Eigenlijk op de
wijze zoals dat nu ook gebeurt.
Mocht dit niet lukken, dan kan een vereniging voor JO7 een viertal of viertallen inschrijven voor een
wedstrijdreeks. Als vereniging ben je hierbij afhankelijk van het aanbod.
Inschrijving en deelname 6-tallen bij JO8, JO9 en JO10
Bij de competities voor de JO8 en de JO9 is met ingang van het seizoen 2017-2018 sprake van 6-tallen in plaats
van 7-tallen. Gezamenlijk bij de invoering van deze gewijzigde teamsamenstelling is ook sprake van een
wijziging van het speelveld wat voor deze doelgroep gebruikt wordt. Vanaf het nieuwe seizoen gaan deze 6tallen in de JO8, JO9 en JO10 op een kwart speelveld spelen.
Voor de verenigingen die teams inschrijven voor deze lichtingen geldt dat er in tegenstelling tot vorig seizoen
geen verplichting geldt om voor deze teams een voorkeursveld aan te geven. Inmiddels is er een voorziening
opgenomen die voorziet in de kwartveldjes.
Daarnaast geldt wel het dringende advies, en ook wenselijk i.v.m. de planning, om koppeltjes van minimaal
twee teams te maken die op dezelfde zaterdag thuis spelen. Het advies aan verenigingen is om rekenschap te
houden met de inrichting van de accommodatie op de wedstrijddag en het uitzetten van deze kwartvelden.
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Indien een half veld gebruikt wordt (waarop dus twee 6-tallen tegelijk kunnen spelen), dan kan op het andere
deel van het speelveld bijvoorbeeld nog een wedstrijd voor zeventallen worden gespeeld. Daarbij is het de
keuze aan de vereniging om bij meerdere 6-tallen (bijv. 4 teams) een splitsing aan te brengen in de
aanvangstijd zodat de uitgezette speelvelden kunnen blijven liggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld twee teams
starten om 10.00 uur en twee teams die starten om 11.00 uur. De andere week kunnen dan andere 6-tallen
thuis spelen. Eventueel kan de vereniging er voor kiezen om alle 6-tallen op dezelfde zaterdag thuis te laten
spelen zodat niet wekelijks de hiervoor in te richten speelvelden hoeven te worden uitgezet. Houd hierbij wel
rekening met de aanvangstijden ten opzichte van het aantal beschikbare doelen. Dit is uiteraard aan de
vereniging om te bezien wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
MO13 en MO11
Ook dit jaar biedt de KNVB weer de mogelijkheid tot inschrijving voor deelname aan een aparte MO13 en MO11
competitie. Als vereniging heeft u nu de keuze om een team in de 1e of 2e klasse in te delen.
MO13 :
MO11 :

geboren in het jaar 2006 en 2007
geboren in het jaar 2008 en 2009

Meisjesteams die uitkomen in de gemengde competitie mogen een jaar ouder zijn.
Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de manier van inschrijven. Meisjesteams die uitkomen in een aparte
meisjescompetitie moeten zich inschrijven als MO13-1, MO13-2 enz. Teams die uitkomen in een gemengde
competitie schrijven zich in als een gewoon JO13-team (bijvoorbeeld JO13-1, JO13-2 enz.).
Meisjesteams die niet willen deelnemen aan een meisjescompetitie kunnen zich aanmelden voor de 1e, 2e, 3e, 4e
of 5e klasse bij de jongenscompetitie. Bij de digitale inschrijving van het betreffende pupillenteam moet het
geslacht van het team op VROUW geplaatst worden. Is er sprake van een gemengd team, dan moet hiervoor
GEMENGD gekozen worden. Het team als zodanig zal dan wel als JO.. aangemerkt worden.
Wanneer een meisjesteam deelneemt aan de 1e, 2e, 3e, 4e of 5e klasse bij de jongenscompetities dan mogen de
speelsters één jaar ouder zijn dan is aangegeven in de leeftijdsgrens voor deze groep. In een aparte
meisjescompetitie geldt dit niet en zijn de leeftijden van toepassing zoals die voor deze groep gelden.

2.

Aanvangstijden

Voor de standaardelftallen mannen senioren geldt dat de uiterste aanvangstijd 15.00 uur is. Het eenzijdig
vaststellen van een voorkeursaanvangstijd later dan genoemde tijd is daarom niet mogelijk en wordt door de
KNVB aangepast aan de genoemde uiterste aanvangstijd.
Ten aanzien van de twee laatste volledige wedstrijdprogramma’s voor de standaardelftallen geldt dat de KNVB
hiervoor zo veel als mogelijk een gelijke wedstrijddatum en aanvangstijd zal vaststellen. Dat betekent dat in
dat kader kan worden afgeweken van de opgegeven voorkeursaanvangstijd van het betreffende team.
Voor seniorenelftallen die uitkomen in een competitie van de categorie A van het zaterdag- en
zondagvoetbal is bepaald dat deze een vaste aanvangstijd hebben van 10.00 uur of later. Dit geldt voor zowel
de bekercompetities als voor de reguliere competities. Daarnaast adviseert de KNVB om die verenigingen die
met een elftal uitkomen in de reserve Hoofd- en 1e klassen bij het opgeven van de voorkeursaanvangstijd
bij de thuiswedstrijden rekenschap te houden met de reisafstanden en hierop de aanvangstijden aan te passen.
Verenigingen die, ongeacht de leeftijd, uitkomen met een jeugdteam in de hoofdklasse of hoger (incl. het
niveau van de landelijke divisies), moeten voor dit team een aanvangsuur na 10.30 uur op te geven. Dit
gezien de vaak grote reisafstanden in deze klassen. Ontvangt de KNVB bij inschrijving van deze teams vroegere
aanvangstijden, dan past de competitieleider deze aan.
Het komt steeds vaker voor dat senioren- en/of juniorenteams, waarbij niet wordt bedoeld de elftallen die
uitkomen in de standaardklassen, aanvangstijden gaan hanteren die laat in de middag liggen (bijvoorbeeld
aanvangstijden van 17.00 uur of 17.30 uur. In het verleden is dit altijd oogluikend toegestaan. Wij wijzen alle
verenigingen er op dat voor zowel competitie als beker een uiterste aanvangstijd van 16.15 uur wordt
aangehouden. Deze uiterste aanvangstijd wordt in de wintermaanden gecorrigeerd al naar gelang het tijdstip
van zonsondergang.
Verzoeken voor een latere aanvangstijd worden door de KNVB in principe geaccepteerd. Beroept een
bezoekende vereniging zich op het te late aanvangsuur, dan wordt de aanvangstijd aangepast aan het dan
geldende uiterste aanvangsuur.
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3.

Adviezen inzake indeling en wedstrijdschema

Om het zowel voor de verenigingen als in de administratieve afwikkeling van diverse zaken wat beter op elkaar
af te stemmen vragen wij je aandacht te schenken aan de volgende zaken:
-

Inschrijving van elftallen graag kritisch bekijken mede op basis van de ledenaantallen.
Wensen t.a.v. indelingen evenals wensen t.a.v. gelijk uit en/of thuis spelen niet te strak opgeven.
Wellicht een onderscheid maken in wensen door aan te geven welke wensen voorrang genieten.
Het opgeven van wensen t.a.v. het al dan niet gelijk thuis spelen van pupillenteams die uitkomen in de
reeksen is niet meer mogelijk. Overige wensen betreffende het 'gelijk spelen' afstemmen op
competities van een gelijk aantal deelnemers waarop de elftallen gaan uitkomen.
De op te geven aanvangstijden dusdanig proberen in te roosteren dat er (wellicht) enige ruimte
bestaat als mocht blijken dat toegewezen wedstrijdprogramma niet aansluit bij de wensen.
Ten aanzien van de elftallen kritisch bekijken hoe de sterkte van de elftallen is zodat kan
worden voorkomen dat elftallen op een te hoog c.q. te laag niveau worden ingedeeld. Mede
hierdoor wordt voorkomen dat competities nadelig worden beïnvloed.
Het opgeven voor indeling in het laagste niveau geeft geen zekerheid dat dit ook een zwakkere indeling
is. Het blijkt dat steeds meer verenigingen een indeling voor bijv. de lagere senioren vragen voor de
reserve 7e klasse van het zondagvoetbal. Betreffende elftallen die van een hoger niveau komen, komen
elkaar op dat moment in die lagere klasse dus opnieuw tegen. Het probleem lost zich niet op.
Bovendien komen op het laagste niveau van het vrouwenvoetbal teams uit met speelsters die uit de
meisjes komen en dus onervaren zijn op het gebied van senioren. Het te laag indelen van teams kan
tot gevolg hebben dat er behoorlijk niveauverschil ontstaat. Vandaar het dringende verzoek de wens
naar kwaliteit op te geven. Een eindstand van 20 wedstrijden en meer dan 55 punten staat leuk voor
het elftal of voor de club die kan 'scoren', maar wie is hierbij gediend ?

-

Kort gezegd : de verzoeken tot het gewenste indelingsniveau afstemmen op kwaliteit.
Graag de benodigde info v.w.b. de leeftijdsopbouw opgeven (vermelden van Mix) op het
aanmeldingsformulier zodat hier bij het samenstellen van de nieuwe indeling rekenschap kan worden
gehouden.

-

4.

Bekercompetitie

(zie ook de info op Bijlage II)

Voor het seizoen 2018-2019 ontvangt de vereniging geen apart inschrijfformulier voor de bekercompetitie. De
aanmelding van elftallen voor de bekercompetitie kan dit seizoen gaat via het digitaal aanmelden van elftallen
wat via Sportlink Club. Om te komen tot een juiste indeling vragen wij je daarom het juiste of gewenste niveau
op het inschrijfformulier te vermelden. Deelname aan de bekercompetitie is vrijwillig en mogelijk voor bijna alle
teams. Enige tijd geleden is al een publicatie verschenen op de website van de KNVB district Oost
(www.knvb.nl/oost) met daarin informatie over het wedstrijdprogramma van de diverse bekercompetities.
Opm.: de speeldata van de beker liggen vast en uitstel van wedstrijden is dus niet mogelijk.
De gewone competitie voor de alle categorieën start op 22/23 september 2018. De 3 weekenden hiervoor
staan in het teken van bekervoetbal. In de weekenden van 1/2 september, 8/9 september en 15/16 september
is sprake van een bekerprogramma. Zie hiervoor de speeldagenkalender.
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5.

Competitie voor 7-tallen senioren (zowel mannen als vrouwen)

In de voorbije jaren heeft de KNVB de mogelijkheid geboden aan verenigingen om in te schrijven voor 7-tallen
senioren. Gezien de afnemende belangstelling voor een specifieke competitie voor 7-tallen en/of de
toenemende behoefte van verenigingen om te komen tot een samenwerkingsverband, is een dergelijke
competitie pas in de laatste jaren van de grond gekomen. In aansluiting aan de goede ervaringen van
voorgaande seizoenen wordt alle verenigingen de mogelijkheid geboden om ook in seizoen 2017-2018 in te
schrijven voor een 7-tallencompetitie voor senioren.
Op grond van het dispensatiebeleid van de KNVB bestaat de mogelijkheid tot het spelen met 7-tallen, zowel
voor mannen als vrouwen. Het is uiteraard pas mogelijk een competitie op te starten als er voldoende
(regionale) behoefte is aan deze competitie deel te nemen. Uiteraard stellen wij verenigingen in de gelegenheid
initiatieven te ontplooien regionaal navraag te doen of er interesse voor deelname bestaat.
Hierbij een overzicht van de spelregels :
• Er wordt gespeeld op een half voetbalveld. De lengte mag variëren tussen de 50 en 70 meter en de
breedte tussen de 40 en 52,5 meter. De doelen hebben een doelnet en hebben een voorkeur-afmeting
van 5x2 meter. In voorkomende gevallen kan gebruik gemaakt van de bestaande E en F
pupillendoeltjes. De doelen dienen conform de vastgestelde instructies goed vastgezet te worden (bij
voorkeur met wartels of doelankers).
• Er wordt gespeeld met 7 spelers per team. Een team mag met minimaal 5 spelers een wedstrijd spelen.
Het is toegestaan om doorlopend te wisselen. Dit wisselen dient te geschieden ter hoogte van de
(denkbeeldige) middellijn en na toestemming van de scheidsrechter.
• De wedstrijdduur is vastgesteld op 2 x 30 minuten (reguliere competitie – wekelijkse wedstrijden)
• De wedstrijdduur is vastgesteld op 1 x 20 minuten (vrijdagavond competitie – toernooivorm).
• De spelleider mag net als bij de competities voor elftallen de 5-minuten straftijd toepassen. Ten aanzien
van gele en rode kaarten is geen andere regeling van toepassing dan bij de wedstrijden van elftallen.
Tegen gele kaarten is geen beroep mogelijk. Bij rode kaarten dient te allen tijde een strafrapport te
worden ingezonden. Dit is ook van toepassing indien een wedstrijd zou moeten worden gestaakt.
• Gespeeld wordt met een bal nummer 5 met een max. gewicht van 453 gr. en omtrek van ca. 70 cm.
• De wedstrijd start met een aftrap halverwege de speelhelft. De bezoekende partij trapt af.
• Voor de heren senioren geldt dat deelname alleen mogelijk is in twee verschillende categorieën en
mogelijk is voor :
spelers van 35 jaar of ouder. Dispensatie niet mogelijk
spelers van 45 jaar of ouder. Dispensatie niet mogelijk
Daarbij is voor de verenigingen de keuze voor de vrijdagavond (toernooiavond), de zaterdag of zondag.
• Voor de vrouwen senioren geldt geen beperkende leeftijdsgrens op de zaterdag en/of zondag
• Voor de vrouwen is het ook mogelijk om op een vrijdagavond 7 tegen 7 te spelen in toernooivorm. Er
zijn twee opties:
spelers van 18 jaar of ouder. Dispensatie niet mogelijk
spelers van 30 jaar of ouder. Dispensatie niet mogelijk
• Overige vormen bij de vrouwen zijn: 25+ midweeks (competitie). Dit is regionaal gebonden en wordt
gespeeld op verschillende weekavonden (regio Ommen). Regio Twente, thuisteam bepaald speelavond.
En vanuit het project “Scholder an Scholder” 25+ in toernooivorm in de regio achterhoek. Geen
dispensatie mogelijk
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Achterbal
Balbezit keeper
Buitenspel
Hoekschop
Inworp
Sliding
Spelerspassen
Strafschop
Terugspeelbal
Tuchtzaken
Vrije schop

6.

Achterbal mag door de doelverdediger in het spel worden gebracht alleen d.m.v. werpen
of rollen. Hinderen van de doelverdediger is niet toegestaan
De doelverdediger mag tot aan de 8-meterstip de bal in zijn handen nemen en/of
aanraken met zijn handen. Zijwaarts geldt naast de doelpalen een max. uitloop van ca.
5 meter. Deze regel moet door de scheidsrechter soepel beoordeeld worden.
Is niet van toepassing
Hoekschoppen worden als hele corners genomen. Dit betekent dat de hoekschop dient
te worden genomen op het punt waar de zijlijn en achterlijn elkaar raken.
Deze worden op de normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden
overgenomen tenzij de spelleider anders beslist.
Is niet toegestaan en wordt bestraft met een vrije trap.
Deze zijn net als bij de elftallen verplicht.
Wordt binnen 8 meter van het doel (met naast de doelpalen een maximale uitloop van 5
meter) een overtreding begaan die normaal gesproken een strafschop zou betekenen,
dan geldt dat de spelleider ook hier een strafschop dient te geven.
De doelverdediger mag een terugspeelbal niet in de handen nemen
Gele en rode kaarten blijven ook bij deze wedstrijden normaal van toepassing. Eventueel
melding hiervan dient gewoon op de in te vullen wedstrijdformulieren te worden
vermeld
Overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop, waarbij de tegenstander
op een minimale afstand van 5 meter dient te staan

Indeling elftallen

Aan de hand van de ontvamgem aanmeldingslijsten stelt de KNVB een indeling vast. De door de verenigingen
ingezonden wensen ten aanzien van een indeling worden in dit kader worden betrokken bij het samenstellen van
de indeling. Wij wijzen je er op voorhand al op, dat het onmogelijk is aan alle verzoeken en wensen gevolg
te geven. Mocht naar aanleiding van de verzoeken niet een optimale indeling gemaakt kunnen worden of aan
wensen gevolg kunnen worden gegeven, dan behoudt de competitieleider het recht om elftallen in een andere
poule in te delen dan als wens kenbaar is gemaakt. Hierbij wordt zeker rekening gehouden met de alternatieven
en de geografische ligging. De ingediende wensen worden door de competitieleider niet als eisen beoordeeld en
de vereninging kan aan de verzoeken of wensen voor indelingen dan ook geen rechten ontlenen.
Het aanmelden van teams is dusdanig van opzet dat het voor de KNVB mogelijk wordt om inzage te verkrijgen
in de door de vereniging vervaardigde samenstelling van de teams in relatie tot de leeftijdsopbouw. Dit is
vooral van toepassing voor die elftallen die uitkomen in de seniorencompetities van de categorie B. Wij hebben
daar uiteraard jouw medewerking voor nodig en wij vragen dan ook om per elftal de gemiddelde
leeftijdsopbouw te vermelden op het daartoe bestemde invoerveld via het digitaal inschrijven van elftallen via
Sportlink Club. Wij hopen op ieders medewerking zodat de opgegeven informatie kan worden benut en in
voorkomende gevallen beter kan worden ingespeeld op de behoefte bij het seniorenvoetbal tot het spelen
tegen leeftijdsgenoten, in het bijzonder in de laagste klassen.
Zaken die bij een indeling onder meer gewogen worden zijn :
- voorkeur voor indeling op niveau;
- voorkeur voor indeling op regio;
- voorkeur voor aanvangstijden, ook bij evt. te spelen uitwedstrijden;
- samenstelling gemiddelde leeftijd van de elftallen (categorie B).
De KNVB maakt gebruik van de Automatisch Concept Poule Indeling (ACPI). Dit betreft een geautomatiseerd
systeem om elftallen op enig niveau in te delen op basis van de postcode waardoor de voor dat niveau beste
geografische indeling tot stand kan komen.
Naast het feit dat dit binnen de districtscompetities wordt toegepast, is er bij de standaardelftallen zaterdag en
zondag sprake zijn van een landelijk karakter. Hierbij kan het voorkomen dat de grenzen van de districten niet
meer leidend zijn en elftallen dus over de districtsgrenzen heen in competities uitkomen.
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Ook in 2018/’19 is sprake van een aangepaste opzet van het samenstellen van de indelingen.
Gelet op de jaarlijks steeds groter wordende aantallen wijzigingen op de indelingen is besloten om, in navolging
van de positieve ervaringen van de afgelopen seizoenen, de indeling van de categorie A (ongeacht de leeftijd)
al vrij te geven zo snel mogelijk na 1 juli 2017. Het vrijgeven van betreffende informatie geldt voor zowel de
definitieve indelingen als voor het vastgestelde wedstrijdprogramma voor deze elftallen.
De competities in de categorie A starten op zaterdag 22 en zondag 23 september 2018.
De indeling van categorie B wordt, mede op grond van de positieve ervaringen uit het vorige seizoen,
vervolgens weer vanaf half juli 2018 vrijgegeven. Eerst alleen een indeling op alfabet. De vereniging wordt een
x-tal weken in de gelegenheid gesteld om eventuele op- of aanmerkingen op deze indelingen door te geven.
Vanaf half augustus beoordeelt de competitieleider alle te ontvangen verzoeken aangaande de competitieindeling, verwerkte deze eventueel in de conceptindeling en gaat over tot het definitief vaststellen van de
competitie-indelingen van de categorie B. Zodra de indeling definitief is vastgesteld wordt gestart met het
samenstellen van het wedstrijdprogramma welke tijdig voor de start van de competitie wordt vrijgegeven. Het
toewijzen van speelnummers is de basis voor het vast te stellen wedstrijdprogramma en kan, nadat
speelnummers éénmaal zijn toegewezen, niet meer worden herzien.
De competities in categorie B zullen starten op zaterdag 22 en zondag 23 september 2018.

7.

Vrije inschrijving 3e klasse vrouwen

De afgelopen seizoenen kreeg de KNVB jaarlijks veel verzoeken van verenigingen om in te mogen stromen in de
3e klasse vrouwen (categorie A). Dat was niet mogelijk, omdat je via een sportieve prestatie een plaats moest
‘verdienen’ in de 3e klasse. Met ingang van het seizoen 2018/'19 verandert dit.
Om toch in deze grote vraag te voorzien en om veel vrouwenteams te laten spelen op een niveau dat beter bij
hen past, is besloten om met ingang van het seizoen 2018/’19 vrije inschrijving voor de vrouwen 3e klasse
(zaterdag en zondag) in te voeren. Dit geldt niet voor de 2e klasse en hoger.
Bij het digitaal inschrijven van de teams voor het seizoen 2018/’19 kun je het team inschrijven in de 3e klasse
vrouwen. De digitale inschrijving voor alle teams kan gedaan worden van 1 t/m 20 juni 2018.

8.

Speeldagenkalender

Zowel als bij deze informatiebrochure als op de website van de KNVB district Oost vindt je de
speeldagenkalender voor de nieuwe competitie. De reguliere competitie start voor de competities die vallen
onder de Categorie A in het weekend van 22/23 september 2018.
De competities die vallen onder de Categorie B starten eveneens in het weekend van 22/23 september 2018.
Voor de bekerdata in de diverse groepen verwijzen wij naar elders in deze info.
Uitstel van bekerwedstrijden is niet mogelijk met uitzondering van bijzondere omstandigheden (zoals
bijvoorbeeld ingeval er sprake is van een sterfgeval of een officieel erkend jubileum). Bij inschrijving voor
deelname aan de bekercompetitie is men op de hoogte van de vastgestelde speeldata en kan op voorhand al
een keuze gemaakt worden of op basis daarvan deelname aan de bekercompetitie haalbaar is.
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9.

Terugtrekken uit categorie A

Voor de elftallen die uitkomen in de categorie A zijn de bepalingen van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal en de „Spelregels veldvoetbal‟ van kracht. Eén van deze bepalingen is dat terugtrekking van
een elftal in deze categorie niet mogelijk is.
De afgelopen jaren zijn we meermalen geconfronteerd met elftallen categorie A (ongeacht leeftijd en geslacht)
die besluiten niet te gaan voetballen en die hebben aangestuurd op een afhandeling door de tuchtcommissie.
Dit heeft geresulteerd in een verwijdering uit de competitie van de betreffende elftallen. Het verloop van de
competitie en alles wat hiermee samenhangt wordt hierdoor negatief beïnvloed, omdat aan de betreffende
competities periodekampioenschappen zijn gekoppeld. Om dit te voorkomen, is onderstaande regeling van
kracht. Deze regeling is niet van toepassing voor de standaardelftallen of competities voor eerste elftallen.
Als de KNVB vóór 1 mei een schriftelijke melding van een vereniging ontvangt dat zij met een elftal in het
nieuwe seizoen niet op het huidige niveau in categorie A zullen uitkomen, beoordeelt het bestuur
amateurvoetbal / competitieleider van de KNVB of zij het verzoek kan inwilligen. In de brief moet in alle
gevallen de reden van het verzoek staan vermeld. Gevolg kan zijn dat het verzoek wordt gehonoreerd en dat dit
consequenties heeft voor het spelen van de nacompetitie. Terugplaatsing naar de hoogste klasse categorie B
vindt plaats met de beperking dat, afhankelijk van het niveau waarop het elftal uitkwam, dit elftal één seizoen
of langer niet naar categorie A kan promoveren. Er is ook een blokkade voor promotie in of naar de categorie A
in het nieuwe seizoen voor de overige lagere senioren, ongeacht het niveau en de elftalaanduiding.
Vindt een dergelijk verzoek plaats nadat de nacompetitie van start is gegaan, maar vóór 1 juni, dan wordt per
situatie bekeken op welke wijze dit kan worden opgelost. Dit gebeurt nadat beoordeling van het verzoek door
het bestuur amateurvoetbal / competitieleider heeft plaatsgevonden. In dit geval kan sprake zijn van een
administratieve boete en gelden voor dit elftal of deze vereniging dezelfde beperkingen als hierboven
beschreven.
Ontvangt de bond een dergelijk verzoek na de inschrijvingstermijn van 1 juni van enig jaar, dan wordt de
indeling vastgesteld en gehandhaafd zoals deze op grond van de promotie en degradatie tot stand zou komen.
Dit geldt ook wanneer de melding via het aanmeldingsformulier plaatsvindt. Het bovenstaande geldt voor zowel
terugplaatsing als degradatie.
Verzoeken tot hogere indeling buiten de promotie-/degradatieregelingen om (in dit geval vanuit de hoogste
klasse onder categorie A) worden altijd per geval bekeken. Dit mede met het oog op de eindstanden van de
voorafgaande competitie en eventueel gespeelde promotiewedstrijden.
Verzoeken tot het niet willen promoveren vanuit de hoogste klasse onder categorie A naar een competitie
in categorie A, worden afgewezen. Een vereniging die zich inschrijft voor deze klasse, moet op de hoogte zijn
van de consequentie dat een kampioenschap of het bereiken van een plaats die recht geeft op promotie,
automatisch een promotie met dat elftal naar die hogere klasse betekent. In dit geval de laagste klasse binnen
categorie A.
Tegen verenigingen die na publicatie van de indelingen hun uiteindelijke verplichtingen niet nakomen, wordt
aangifte bij de tuchtcommissie gedaan. Dit omdat zij de competitie nadelig beïnvloeden, terwijl de verenigingen
voldoende in de gelegenheid zijn gesteld het probleem vooraf op een andere manier op te lossen. De
tuchtcommissie neemt een beslissing over de strafmaat. Zij kijkt of de poule, rekening houdend met de
regelgeving, kan worden aangevuld tot een volledige bezetting.
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10.

Verzoeken tot vrijstelling

Alleen voor een officiële jubileum van de vereniging wordt vrijstelling gegeven. Een overzicht welke jubilea
hiervoor zijn aangemerkt is opgenomen in het Handboek Competitiezaken en wordt ook weergegeven op het
inschrijfformulier (verenigingsverhindering). In voorgaande seizoenen is de afdeling competitie van de KNVB
district Oost overspoeld met verzoeken tot vrijstelling i.v.m. kermissen, schutters- of gildefeesten, dorps- of
buurtfeesten, bevrijdingsfeesten en meer van dergelijke activiteiten. Inwilliging van al deze verzoeken heeft het
verloop in de achter ons liggende competities op een nadelige wijze beïnvloed waarbij het meermalen is
voorgekomen dat elftallen meerdere weken achtereen niet in competitieverband konden uitkomen. Dit heeft
niet alleen gevolg voor een normaal verloop van de competitie maar heeft uiteraard ook gevolgen voor de
afwikkeling van de strijd om de periodekampioenschappen. In het ergste geval zou het zelfs
competitievervalsing tot gevolg kunnen hebben.
De KNVB district Oost is van mening dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat het verloop van de
competities van vooral de prestatieve competities geweld wordt aangedaan. Gelet hierop heeft zij enige jaren
geleden besloten dat verzoeken tot vrijstelling als hierboven beschreven niet meer ingewilligd worden. Dit geldt
ook voor de wintermaanden waarin er mogelijk andere activiteiten worden belegd (bijv. uitjes en
trainingskampen). Ook voor deze omstandigheden wordt geen uitstel van wedstrijden verleend. Voor in de
speeldagenkalender genoemde inhaalweekenden moet men rekenschap te houden met het feit dat alsnog een
wedstrijd, competitie of beker, kan worden vastgesteld. Het is dan ook niet juist om te denken dat een
inhaalweekend niet gebruikt wordt voor competitie of beker. Deze weekenden worden gebruikt voor restanten
van gestaakte wedstrijden, afgelaste wedstrijden of te spelen bekerwedstrijden. Inhaal- en bekerweekenden
zijn dus geen “vrije” weekenden.
Ten aanzien van het carnaval wordt het landelijk hiervoor aangewezen weekend als zodanig aangemerkt.
Verzoeken tot vrijstelling voor andere, afwijkende, weekenden worden niet gehonoreerd. Het staat de
verenigingen vervolgens vrij om de voor deze (afwijkende) data vastgestelde competitiewedstrijden in de
wintermaanden in onderling overleg met de tegenstanders te verplaatsen. Dit geldt voor zowel de categorie A
als B. Voorwaarde is dat wedstrijden die volgens het vastgestelde competitieprogramma zijn vastgesteld in de
periode van 19 januari 2019 t/m 3 maart 2019 ook in deze periode gespeeld dienen te zijn, zulks met
goedvinden van en overleg met de tegenstander. De aanpassingen op het programma moeten aan de afdeling
competitie worden gemeld.
B-categorie
De verenigingen hebben de mogelijkheid om voor de elftallen die uitkomen in de categorie B, wedstrijden in
onderling overleg met de tegenstander te verplaatsen. Dit mag naar een vroegere dan wel een latere datum. In
het laatste geval geldt een maximale uitwijk geldt. Voor de voorgenomen wedstrijden die in het najaar op het
programma worden geplaatst geldt een maximale uitwijk naar eind januari 2019. Voor de voorgenomen
wedstrijden die in het voorjaar op het programma staan geldt een maximale uitwijk tot eind mei 2019. De KNVB
heeft echter het recht om de inhaaldagen anders in te vullen (bijv. voor de bekercompetities). Indien geen
onderling akkoord wordt bereikt, dan blijft de door de KNVB vastgestelde wedstrijddatum van kracht. Ook
kunnen elftallen in B-categorie per seizoen één baaldag aanvragen als dit de dinsdag voor de geplande
wedstrijd voor 12.00 uur binnen is. Na 3 maart 2019 kunnen geen baaldagen meer worden aangevraagd. Voor
bekerwedstrijden kunnen geen baaldagen worden aangevraagd.
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11.

Wensen tot al dan niet gelijk thuis spelen van elftallen

Via de hiervoor beschikbare mogelijkheden binnen Sportlink Club heeft iedere vereniging de mogelijkheid om
digitaal verzoeken in te dienen met betrekking tot de verdeling van uit- en thuiswedstrijden. In de praktijk kan
dit betekenen dat er separaat complete indelingen worden ingezonden waarbij de vereniging aangeeft hoe laat
een bepaald elftal in week A (of oneven week) of in week B (of even week) wenst te spelen.
Ondanks alle goede bedoelingen van de vereniging blijft het een utopie om al deze wensen en verzoeken te
kunnen inwilligen. Zeker gelet op de uitgebreide veldenindelingen die verenigingen hanteren, de verschillende
speelschema's, verschillende categorieën enz. Daar waar mogelijk wordt getracht deze wensen zo dicht
mogelijk te benaderen. Ons verzoek is dan ook om dergelijke overzichten achterwege te laten en zich te
beperken tot die informatie die voor de vereniging een hoge(re) prioriteit moet krijgen. De KNVB kan in
voorkomende gevallen besluiten de eerdergenoemde en eventueel ingezonden overzichten terzijde te schuiven.
In dit kader verwijzen wij ook naar de algemene informatie over het digitaal inschrijven.
Ook is gebleken dat er in voorkomende gevallen een complete willekeur bestaat in de ingediende wensen.
Hierbij doelen wij onder meer op een verdeling van uit- en thuiswedstrijden van 1,3,5 en 7 tegenover 2,4,6 en
8. Uit een dergelijk verzoek blijkt niet welke wensen een hoge prioriteit hebben en blijkt veelal dat een
vereniging zelf een evenredige verdeling wenst. Vandaar de vraag aan de verenigingen om slechts die wensen
in te dienen die voor de vereniging echt belangrijk zijn. De competitieleider verdeelt overige teams vervolgens
waarbij rekening wordt gehouden met de categorie, elftallen of zeventallen, de speelduur van de wedstrijden
voor deze categorie, het aantal beschikbare velden, de verschillende groottes van de competities alsook de
voorkeursaanvangstijden zoals deze op de betreffende elftallen van toepassing zijn.

12.

Zwaluwen jeugdactie

Ook dit seizoen wordt de Zwaluwen Jeugd Actie gekoppeld aan het bekervoetbal. Landelijk is afgesproken
dat de bekercompetities voor de leeftijdsgroepen van de jeugd als zodanig benoemd en herkenbaar zijn.
De pupillen- en juniorenteams die aan het bekervoetbal deelnemen, nemen dan uiteraard ook deel aan de
Zwaluwen Jeugdactie. Indien een team aan het bekervoetbal deel neemt en niet voor de ZJA wil laten
uitkomen, dan moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

De Zwaluwen Jeugd Actie 2018/’19
Doe je mee aan het bekertoernooi, dan voetbal je ook voor de Zwaluwen Jeugd Actie. Gezonde maatjes
voetballen voor hun leeftijdgenootjes met een spierziekte of een andere beperking.
Wij kunnen de jeugd echter alleen maar bereiken met jullie hulp. Daarom vragen wij jullie om niet alleen in te
schrijven voor het bekertoernooi maar ook om een verenigingspagina aan te maken op het Platform:
www.zwaluwenjeugdactie.nl Met het aanmaken van de verenigingspagina faciliteer je de jeugdteams om een
actiepagina aan te maken en daadwerkelijk in actie te komen.
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13.

Afdeling Wedstrijdzaken Veldvoetbal KNVB Steunpunt Zwolle

Voor vragen met betrekking tot de verwerking van de teaminschrijving, indelingen, competities en alles wat
daar mee te maken heeft, kan men terecht bij de afdeling Wedstrijdzaken van de KNVB op het Steunpunt
Zwolle. Hierbij de contactgegevens van de medewerk(st)ers.
KNVB Steunpunt Zwolle
Hogeland 10
8024 AZ ZWOLLE
Kantoor is ondergebracht in het Sportcentrum van Landstede
Medewerker Organisatie Competitiezaken
Johan Volbeda
0343 – 751 449
(johan.volbeda@knvb.nl)
Competitieleiders
Ben van Erven
0343 – 751 445
(ben.vanerven@knvb.nl)

Algehele leiding afd. Wedstrijdzaken

Mannen categorie A Noord en Oost (zat/zon)
Mannen categorie B zaterdag Oost

Aly Postma
0343 – 751 443
(aly.postma@knvb.nl)

Mannen categorie B zaterdag Noord
Mannen categorie B zondag Oost
Alle competities 35+/45+ mannen
Alle competities vrouwen Noord
G-voetbal senioren Noord

Arjan Hesselink
0343 – 751 444
(arjan.hesselink@knvb.nl)

Alle juniorencompetities Oost
Vrouwen categorie A Noord en Oost
Vrouwen en meisjes categorie B Oost

Lynata Dijkstra
0343 – 751 450
(lynata.dijkstra@knvb.nl)

Junioren en pupillencompetities Noord
G-voetbal jeugd Noord
Schoolvoetbal en bekerfinaledag Noord

Johan Melles
0343 – 751 447
(johan.melles@knvb.nl)

Pupillenvoetbal Oost
Schoolvoetbal en G-voetbal Oost

Medewerksters ondersteuning
Ellen Boelen
0343 – 751 446
(ellen.boelen@knvb.nl)

Waarnemers Noord
Dispensaties Oost
Schoolvoetbal
Ondersteuning verwerking DWF

Yvonne Boonstra
0343- - 751 453
(yvonne.boonstra@knvb.nl)

Dispensaties Noord
Consuls Noord en Oost
Eilandenregeling Noord
Ondersteuning verwerking DWF

Regina Regtering
0343 – 751 452
(regina.regtering@knvb.nl)

Waarnemers Oost
Samenwerkingsverbanden Noord en Oost
Ondersteuning verwerking DWF

E-mailadres afd. Competitie :
Noord

noord-competitie-veld@knvb.nl

Oost

oost-competitie-veld@knvb.nl
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