MENUKAART COMPETITIE EN
TOELICHTING INSCHRIJVEN
TEAMS SEIZOEN 2021/’22
DISTRICT OOST

ZAALVOETBAL

INLEIDING
Vanaf maandag 17 mei is het mogelijk om via Sportlink Club de teams in te
schrijven voor seizoen 2021/’22. Dit kan tot en met uiterlijk dinsdag 8 juni.
Graag bieden wij je deze toelichting als extra hulpmiddel aan. Dit is geen
handleiding maar we geven de belangrijkste aandachtspunten aan en daarbij
verwijzingen naar verdere ondersteuning. Neem de toelichting daarom goed
door want de teams op de juiste manier inschrijven is van groot belang voor
het gehele seizoen!
In de menukaarten (zie de hierna volgende sheets) is te zien welke
competities het komend seizoen worden georganiseerd in jouw district en
voor welke klassen kan worden ingeschreven. Er is een aparte menukaart
voor categorie A en voor categorie B.
Bij twijfel over de inschrijvingen verzoeken we je contact op te nemen met
KNVB contact, via contact@knvb.nl.

Alvorens het mogelijk is om teams in te schrijven voor de nieuwe competitie,
is het handig om te weten welke competities de KNVB voor het komende
seizoen zal aanbieden.
Op de volgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van het aanbod van
competities in jouw district. Wanneer je op een gewenste categorie klikt,
volgt een verwijzing naar een pagina elders in deze info. Op de gevraagde
pagina wordt een overzicht gegeven van de regelgeving voor de gekozen
klasse zoals bijv. of het cat. A of B is, of een trainer verplicht is en zo ja met
welk diploma. Hierbij wordt ook aangegeven of er mogelijkheden zijn voor
vrije inschrijving, het aantal inzetbare wisselspelers, speelduur enz.
Onderaan de bladzijde kan je vervolgens weer kiezen om terug te keren
naar de menupagina en bijvoorbeeld een andere categorie en/of klasse
kiezen. Los van de sheets met de menukaarten tref je op de daarop
volgende pagina’s informatie aan die van belang is voor de komende
competitie alsook voor het digitaal inschrijven van teams.
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Menukaart Oost

CATEGORIE A
Zaalvoetbal
Eredivisie

1e divisie

Topklasse

Hoofdklasse

Mannen

X

X

X

X

Vrouwen

X

SENIOREN

CATEGORIE B
Zaalvoetbal
1e klasse

2e klasse

3e klasse

4e klasse

Mannen

X

X

X

X

Mannen 35+ (bij vold. aanbod)

X

Vrouwen

X

SENIOREN

Hoofdklasse
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INSCHRIJVEN VIA SPORTLINK CLUB
Hoe kom je bij het inschrijfformulier?

Vanuit het hoofdscherm kunnen o.a. de volgende acties worden uitgevoerd:

• Open Sportlink Club

• Toevoegen teams

• Ga naar “Wedstrijdzaken”

• Terugtrekken teams

• Kies vervolgens voor “Teaminschrijvingen”

• Verzoek om een team in te delen in een hogere/lagere klasse

• Na het selecteren van dit menu wordt het hoofdscherm getoond.

• Opgeven sporthal
• Opgeven voorkeurstijden (alleen categorie A)

Alle teams die actief zijn geweest tot het einde van de competitie, of die
gedurende de competitie zijn teruggetrokken, worden getoond in het
hoofdscherm.

• Teams inschrijven voor de beker
LET OP: deze staat bij alle teams standaard op “NEE“
• Wensen opgeven voor uit/thuis
• Verhinderingen
Bekijk de onderstaande link voor een uitgebreide uitleg over alle
mogelijkheden binnen de inschrijvingsmodule.

Klik hier
Hieronder ook nog een link met het tijdspad rondom de voorbereidingen op
het nieuwe seizoen:
Klik hier
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AANBOD TEAMS
Uitgangspunten zijn:
• Door de KNVB zijn de teamnamen weer opvolgend gezet, er zitten geen
“gaten” tussen de teamnamen (“gaten” die tijdens het seizoen kunnen zijn
ontstaan door het terugtrekken van teams).
• De lijst met teams die wordt getoond in de module “inschrijven teams” is de
situatie van het seizoen 2020/’21.
• Gelet op de coronacrisis zal geen promotie of degradatie van toepassing zijn op
de resultaten van het seizoen 2020/’21. Is er behoefte om teams niet meer in te
schrijven voor de categorie A, geef dit dan voor 1 juni 2021 door. Voor meer
informatie verwijzen wij naar de publicatie hieromtrent op de website van de
KNVB. Indien er een wens bestaat om met een (extra) seniorenteam uit te
komen op het niveau van de categorie A, dan is het noodzakelijk hiervoor een
schriftelijk verzoek in te dienen via contact@knvb.nl. Uiteindelijk zal de KNVB
beslissen of een dergelijk verzoek gehonoreerd kan worden.
• Let op: als een team van de categorie A naar categorie B of andersom wil, kun
je dit niet zelf doen, deze handeling ligt bij de KNVB. Er kan alleen een
opmerking bij het team worden geplaatst.
• Voor de overige teams heeft de vereniging zelf de mogelijkheid een gewenste
klasse aan te geven. Er geldt voor de B categorie namelijk een vrije inschrijving.
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INVOEREN WENSEN (1/2)
Alleen noodzakelijke wensen doorgeven
Ieder seizoen wordt door de verenigingen weer veel gebruik gemaakt van het
doorgeven van wensen. Omdat wensen altijd een zeer grote impact hebben
op de optimale zaalbezetting van ALLE verenigingen, verzoeken wij je de
wensen tot een minimum te beperken. Hierdoor kunnen wij bij de meeste
verenigingen aan de echt strikt noodzakelijke wensen voldoen.
• Wensen voor de indelingen en voor het wedstrijdprogramma zijn via het
inschrijfformulier kenbaar te maken. De afdeling competitiezaken doet zijn
best met de aangegeven wensen rekening te houden, maar is daartoe niet
verplicht. Geef een omschrijving aan als je weer in 'dezelfde' poule wilt
ingedeeld worden. Bijvoorbeeld: graag weer richting een bepaalde regio,
vrijdagteams etc.
• Uiteraard ben je niet verplicht wensen in te geven! Bij vragen of twijfel
over het invoeren van wensen verzoeken we je contact op te nemen met
de KNVB, via contact@knvb.nl.
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INVOEREN WENSEN (1/2)
Voorbeelden voor het doorgeven van wensen:
• Teams die gelijk thuis willen spelen dienen wel dezelfde voorkeurshal en speeldag
op te geven.
• Verenigingen die alle teams op dezelfde speeldag thuis/uit willen laten spelen,
kunnen dit aangeven via een aparte button op het inschrijfformulier.
• Indien je bv. vijf teams hebt en je wilt dat het 1e en 2e team tegelijk thuis-/uit
spelen hoef je alleen die wens in te geven.
• Indien je het 1e en 2e team niet tegelijk op dezelfde dag thuis wil laten spelen (of
juist wel tegelijkertijd thuis wil laten spelen) kun je die wens ingeven bij het 1e team
en hoef je deze wens niet meer bij het 2e team in te geven. Voor alle wensen geldt
dat ze niet dubbel ingegeven hoeven te worden. De wens wordt automatisch
opgenomen bij het andere team (is ook zichtbaar bij het betreffende team).
• Indien je bv. vier teams hebt en je wilt deze teams twee om twee thuis/uit laten
spelen, dan is het van groot belang dit goed aan te geven. Indien je aangeeft dat
zowel team 1 en 2 maar ook team 3 en 4 gelijk thuis willen spelen kan het
gebeuren dat alle vier de teams gelijk thuis/uit gepland worden. Geef bij team 1 in
dit geval dus duidelijk aan dat dit team samen met team 2 thuis/uit wil spelen,
maar CONTRA team 3 wil spelen. Team 4 moet je in dit geval dan koppelen aan
team 3.
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GEBRUIK VRIJ TEKSTVELD BIJ TEAM
Voor elk team heeft de vereniging de mogelijkheid in het vrije tekstveld
opmerkingen te plaatsen. Het vrije tekstveld kun je vinden wanneer je een
teamnaam hebt aangeklikt en je de specifieke zaken van het gekozen team in
een nieuw scherm oproept.
Het is de bedoeling in dit vrije tekstveld alleen die informatie te vermelden die
betrekking heeft op het team.
Het is zeker NIET de bedoeling in dit tekstveld informatie te plaatsen over
dispensaties, het al dan niet gelijk thuis spelen met andere teams, deelname
in de bekercompetitie ja dan nee, motivatie voor hogere of lagere indelingen,
het aanvragen van verhinderingen (uitgezonderd geloofsdagen) enz.
Dergelijke zaken zullen door de competitieleiders niet in behandeling worden
genomen en zullen worden verwijderd.
Wat WEL kan is bijvoorbeeld aangeven dat je ingedeeld wilt worden in een
specifieke regio of graag alleen bij vrijdagteams, etc.
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JUBILEA EN VERHINDERINGSDAGEN
Zijn er i.v.m. geloofsdagen teams die vrij willen hebben, geef deze verhinderingsdagen
door in het vrije tekstveld bij de teamindelingen.
Viert je vereniging komend seizoen een jubileum? Dan is het eventueel mogelijk om één
speeldag vrijstelling te krijgen. Dit kan worden aangevraagd via het inschrijfformulier.
Onderstaand zijn de jubilea waar een vereniging vrijstelling voor kan aanvragen:
• 25 jaar
• 40 jaar
• 50 jaar
• 60 jaar
• 75 jaar
• 90 jaar
• 100 jaar
• 125 jaar
• 140 jaar
• 150 jaar
• 160 jaar
• 175 jaar
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REGELGEVING EN BEPALINGEN
Menukaart
district Oost
Seizoen 2021/’22

Geboren in of voor
1) vanaf de dag waarop
leeftijd wordt bereikt

Categorie

Aantal spelers

Aant. wisselspelers/
max.x wisselen

Vrije inschrijving

Opzet Comp.

Periodekamp.

Speelduur in minuten
1) Zuivere speeltijd

Trainerslicentie

Bekercompetitie

Vastgespeeld bij …

Gele kaart op mDWF

Snipperdagen mogelijk

Mannen Eredivisie

2006 1)

A

5

9

N (p/d)

Split Seas

ja

2x20 1)

UEFA B

J

15

J

N

Mannen Eerste Divisie

2006 1)

A

5

9

N (p/d)

Seiz.

ja

2x20 1)

TCZ 2

J

15

J

N

Mannen Topklasse

2006 1)

A

5

9

N (p/d)

Seiz.

ja

2x25

TCZ 3

J

15

N

N

Mannen Hoofdklasse

2006 1)

A

5

9

N (p/d)

Seiz.

ja

2x25

-

J

15

N

N

Mannen 1e Klasse

2006 1)

B

5

9

ja

Seiz.

nee

2x25

-

J

-

N

J

Mannen 2e Klasse

2006 1)

B

5

9

ja

Seiz.

nee

2x25

-

J

-

N

J

Mannen 3e Klasse

2006 1)

B

5

9

ja

Seiz.

nee

2x25

-

J

-

N

J

Mannen 4e Klasse
Mannen 35+ 1e klasse

2006 1)

B

5

9

ja

Seiz.

nee

2x25

-

J

-

N

J

1986 1)

B

5

9

ja

Seiz.

nee

2x25

-

J

-

N

J

Vrouwen Eredivisie

2006 1)

A

5

9

N (p/d)

Seiz.

nee

2x20 1)

TCZ 3

J

15

J

N

Vrouwen 1e Klasse

2006 1)

B

5

9

ja

Reeks

nee

2x25

-

J

-

N

J

(max. 2 dispensaties 30-35 jaar)
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