Belangrijkste veranderingen
Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2018/’19
1. Vrijstelling van wedstrijden bij jubilea
De vereniging doet een aanvraag voor een vrijstelling in verband met een jubileum bij het
inschrijven van de teams. De wedstrijd van het jubileumweekend kan worden gespeeld in het laatste
weekend voorafgaand aan het eerste competitieweekend. De eventuele bekerwedstrijd die in dat weekend
gepland staat wordt dan midweeks vastgesteld.

2. Plaatsen in lagere klasse
Het bestuur amateurvoetbal kan teams in een lagere klasse plaatsen als bij teams de volgende
lichting aantoonbaar zwakker is dan de voorgaande lichting. Deze reden is toegevoegd aan de
drie bestaande redenen.
3. Reclame op wedstrijdkleding
De regelgeving over reclame op wedstrijdkleding is verduidelijkt in het Handboek opgenomen.
Daarnaast is het voor wat betreft reclame-uitingen op de kousen alleen toegestaan de
naam, het beeldmerk en/of het logo van de fabrikant van de kousen te vermelden. Het is
toegestaan de verenigingsnaam en/of het logo van de vereniging te vermelden.
4. Digitale spelerspas
Iedere speler die uitkomt in een competitie van de JO13/MO13 of oudere leeftijdscategorie moet
beschikken over een spelerspas.
5. Leeftijddispensaties
Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd op grond van medische omstandigheden, dit ter beoordeling van het
bestuur amateurvoetbal, dispensatie te verlenen aan jeugdspelers en eerstejaars seniorspelers om in ten
hoogste twee leeftijdsklassen lager, dan de leeftijdsklasse waarin zij naar leeftijd kunnen worden ingedeeld,
in bindende wedstrijden uit te komen voor teams die deelnemen aan jeugdcompetities die zijn ingedeeld in
categorie B.

Daarnaast kan aan jeugdspelers en eerstejaars senioren dispensatie worden verleend om in een
leeftijdsklasse lager uit te komen, met uitzondering van de leeftijdscategorie JO7. Het is niet nodig
een dispensatie-aanvraag in te dienen. Het mDWF voert de controle uit, waardoor het maximaal
aantal dispensatiespelers niet kan worden overschreden.
-

Eén dispensatiespeler per team bij de spelvorm 6 tegen 6;
Twee dispensatiespelers per team bij de spelvorm 8 tegen 8;
Drie dispensatiespelers per team bij de spelvorm 11 tegen 11.

6. Speelgerechtigdheid
In de paragraaf Speelgerechtigdheid is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De formulering van
de paragraaf is aangepast. Ook is een aantal voorbeelden gegeven om de regelgeving te
verduidelijken. Verder is de regelgeving voor beloftenteams in de piramide aangepast, dit als
gevolg van het besluit van de bondsvergadering van 7 juni 2018.
7. Nationale overschrijvingen
De hoofdstukken 6.1 t/m 6.3 zijn herschreven. Doordat nu ook de dispensatieoverschrijvingen
digitaal aangevraagd kunnen worden zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Om de
leesbaarheid te verbeteren en een logische volgorde te krijgen zijn deze hoofdstukken nu als volgt
opgebouwd. 6.1 betreft de algemene informatie. 6.2 beschrijft de nationale overschrijvingen voor
senioren. 6.3 beschrijft de overschrijvingsregels voor jeugdspelers.
De belangrijkste wijziging is dat vanaf dit seizoen ook de dispensatieverzoeken voor overschrijving
digitaal via Sportlink Club gaan. Bij een dispensatieaanvraag moet er een keuze gemaakt worden
voor welk speelniveau de speler wil gaan uitkomen; A- of B-categorie?
• De betreffende speler wil bij zijn nieuwe vereniging uitkomen in de B-categorie.
o Deze speler kan enkel overschrijven als beide verenigingen akkoord zijn en er is
voldaan aan de financiële verplichtingen bij de oude vereniging.
o Speler is de rest van het lopende seizoen niet speelgerechtigd voor de A-categorie!
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•

De betreffende speler wil bij zijn nieuwe vereniging uitkomen in de A-categorie.
o Speler moet voldoen aan een geldige dispensatiereden.
o Deze reden moet digitaal aangeleverd worden via Sportlink Club
o De KNVB beoordeelt deze documenten of overschrijving verleent kan worden of niet.

Hierdoor is de uitvoering van overschrijvingen het gehele seizoen digitaal te regelen en is het veel
gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. De gehele procedure verloopt
sneller en is ook digitaal te volgen via het overzicht overschrijvingen in Sportlink Club of via de
wedstrijdzaken-app en de voetbal.nl-app. Kijk hier voor meer uitleg en hulp bij nationale
overschrijvingen.
8. Registratieregeling
Wat zijn de consequenties van kaarten en uitsluitingen die zijn opgelopen in de eindfase van de
(beker)competitie in het seizoen 2017/’18? In het nieuwe seizoen begint ieder lid zowel in de
bekercompetitie als in de reguliere competitie weer op nul registraties (gele kaarten). Heeft een lid
echter een uitsluiting opgelopen naar aanleiding van een gele of rode kaart in het seizoen
2017/’18 en heeft hij/zij deze uitsluiting nog niet (volledig) uitgezeten in dat seizoen, dan neemt
het lid deze uitsluiting mee naar het nieuwe seizoen.
Heeft het lid een uitsluiting opgelopen in een competitie- of nacompetitiewedstrijd, dan dient deze
uitsluiting in de eerste competitiewedstrijd(en) van het nieuwe seizoen te worden uitgezeten.
Heeft het lid een uitsluiting opgelopen in een bekerwedstrijd dan dient deze uitsluiting in de eerste
bekerwedstrijd(en) van het nieuwe seizoen te worden uitgezeten. Speelt het lid in het nieuwe
seizoen geen bekerwedstrijden dan dient de uitsluiting in de eerste bekerwedstrijd(en) van het
eerstvolgende seizoen waarop zijn/haar team weer bekerwedstrijden speelt te worden uitgezeten.
➢ Nieuwe hoofdstukken
Een aantal hoofdstukken is nieuw in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2018/’19, te
weten:
Richtlijnen externe scouting
In seizoen 2016/’17 is de keuze gemaakt om de richtlijnen externe scouting uit het Handboek te halen
en te publiceren op knvb.nl/Assist. Omdat het belangrijk is dat de richtlijnen op een makkelijk vindbare
plek staan, waar ze bovendien jaarlijks worden vastgesteld, is de keuze gemaakt de richtlijnen terug
op te nemen in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. De tekst zoals die op knvb.nl/Assist
gepubliceerd stond is op een aantal punten aangepast.
Niet meer inschrijven voor categorie A
Het hoofdstuk Terugtrekken (reserve-) elftallen uit categorie A is met ingang van seizoen 2017/’18 uit
het Handboek gehaald, omdat de inhoud van het hoofdstuk ook is opgenomen in het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal. Dit seizoen is de keuze gemaakt om het hoofdstuk, in aangepaste vorm,
toch weer in het Handboek op te nemen. Dit, omdat het belangrijk is dat clubs op de hoogte moeten
zijn van de regeling en deze in het Handboek beter vindbaar is.
Speeltijden
De speeltijden stonden op verschillende plaatsen gepubliceerd op www.knvb.nl/assist. Omdat hier
veel vragen over zijn ontvangen, is besloten de speeltijden te verwerken in een overzicht en deze op
te nemen in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal.
➢ Verwijderde onderwerpen
3.10 Wijziging wedstrijdprogramma en/of uur van aanvang categorie A
Door de huidige mogelijkheden in Sportlink Club is deze tekst achterhaald.
7.1.1 Vriendschappelijke wedstrijden en arbitrage
De inhoud van deze subparagraaf is ook opgenomen in hoofdstuk 4 Arbitrage.
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