TOELICHTING INSCHRIJVING ZAALVOETBAL SEIZOEN 2018/’19 Noord en oost
Digitaal inschrijven
Voor het komende seizoen zal de inschrijving van de teams wederom op digitale wijze moeten
plaatsvinden. Voor een uitgebreide uitleg hierover verwijzen wij u naar de handleiding
‘teaminschrijvingen’. Inschrijven is mogelijk tot 20 juni 2018.
1. Bij het samenstellen van de indeling voor categorie B behouden wij ons het recht voor om ter
beperking van de af te leggen reisafstanden meerdere teams van één vereniging in dezelfde poule in
te delen. Indien uw vereniging hier geen gebruik van wenst te maken c.q. geen voorstander van is,
verzoeken wij u ons dit via een apart schrijven kenbaar te maken.
2. Na 20 juni zal de promotie/degradatie-regeling uitgevoerd worden. Mocht een team desondanks
lager willen worden ingedeeld, geef dit dan aan bij de voorkeuren en de klasse. Ditzelfde geldt voor
een team dat hoger wil uitkomen. U dient hierbij wel te beseffen dat het slechts gaat om het indienen
van een verzoek en dat er geen garantie kan worden gegeven dat het team daadwerkelijk in de
gewenste klasse wordt ingedeeld.
3. Bij het inschrijven van een team in de categorie A dient u er rekening mee te houden dat er binnen
deze categorie geen herindeling doorgevoerd wordt en dat het evenmin is toegestaan teams terug te
trekken. Indien u ervoor kiest een team dat op dit moment in de categorie B speelt "over te hevelen"
naar categorie A, dan adviseren wij u dit weloverwogen te doen. U kunt het aangeven in het tekstvak
van het betreffende team.
Het is niet mogelijk om 2 teams van dezelfde vereniging in één poule van de categorie A te laten
uitkomen.
4. Mocht u teams terug willen trekken/terug hebben getrokken, geeft u dan in het tekstvak van het
nieuwe team aan, welk team dit afgelopen seizoen was. Dus bijvoorbeeld bij het nieuwe 4e team in
het tekstvak zetten: was oude 5e team. Zo kunnen wij de stand van het oude 5e team raadplegen en
niet die van het 4e team.

Onderscheid categorie A en B
1. Onderstaande competities bij de mannen senioren behoren tot de categorie A:
o Eredivisie
o 1e Divisie
o Topklasse
o Hoofdklasse
o 1e klasse (alleen in district Noord)
De 1e klasse (in district Oost), de 2e klasse en lager behoren tot de categorie B.

2. Onderstaande competitie bij de vrouwen senioren behoren tot de categorie A:
o Eredivisie
De Hoofdklasse en lager behoren tot de categorie B.

Aanvangstijden
Voor teams in de categorie B heeft het niet onze voorkeur om een voorkeursaanvangstijd in te voeren.
Voor teams in de categorie A is dat geen probleem.
Bekeropzet seizoen 2018/’19
In het kort staat hieronder vermeld hoe we met ingang van het seizoen 2018-’19 de bekercompetities
organiseren:
• Er wordt in het district direct gestart met knock-out wedstrijden (week van 3 september), dus er
worden geen poulewedstrijden gespeeld.
• Districtsbeker groep 1 mannen Noord bestaat uit teams die uitkomen in de Topklasse, Hoofdklasse
en 1e klasse
• Districtsbeker groep 1 mannen Oost bestaat uit teams die uitkomen in de Topklasse en Hoofdklasse
• Districtsbeker groep 1 mannen recreatief Noord is voor alle overige teams spelend in de B-categorie
in het district (2e t/m 4e klasse)
• Districtsbeker groep 1 mannen recreatief Oost is voor alle overige teams spelend in de B-categorie
in het district (1e t/m 4e klasse)
• Districtsbeker Vrouwen (beide districten) is voor alle vrouwenteams die spelen op districtsniveau
• Per categorie is er 1 bekerfinale
• De 1e speelronde wordt gespeeld in de week van 3 t/m 7 september.

Start seizoen
Na de 1e ronde van de beker worden op maandag 10 september gestart met de competitie.

Afdeling Zaalvoetbal 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 Zaalvoetbal 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 Zaalvoetbal
Wessel Jongens

0343 – 751 457

Algehele leiding afd. Zaalvoetbal

0343 – 751 454

Alle competities / teams

Competitieleider
Jorie Schepers

Medewerksters ondersteuning
Karin Wagenvoort

E-mailadres afd. Zaalvoetbal :

Noordoost-zaalvoetbal@knvb.nl

0343 – 751 446

Sporthallen

