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Introductie en doelstelling 
De beleidslijnen en werkafspraken nodig voor helderheid en duidelijkheid over hoe wij als HVCH met 

de jeugdwedstrijden om willen gaan. Eerder in het seizoen 2017-2018 is ook een soortgelijk 

document opgesteld. Dit document is nu geactualiseerd voor het huidige seizoen. De bedoeling van 

het document is het geven van transparantie en duidelijkheid waarom bepaalde beslissingen 

(worden/ zijn) genomen zijn. Werkafspraken gelden voor iedereen, geen uitzonderingen. Het 

bestuur heeft de verantwoordelijkheid goed vaderschap na te streven en besluiten te nemen mocht 

de situatie daarom vragen aangezien niet alles in regels vervat kan worden. 

Samenvattend- Belangrijkste punten seizoen 2019 - 2020 
In de tekst vind je per onderwerp (zie ook de inhoudsopgave) die leven rondom een wedstrijd een 

opsomming van hoe we als HVCH met de verschillende aspecten willen omgaan. Wij als bestuur 

hopen hiermee de duidelijkheid en eerlijkheid te bieden om jeugd en teamleiders leuk en 

aangenaam te laten voetballen 

Wat wij als bestuur met name onder de aandacht willen brengen: 

● Het terugkrijgen van de mentaliteit: afspraak is afspraak en hier alles voor te doen.  

Laat HVCH hierin vooroplopen! 

● De teamleiding is verantwoordelijk voor het spelen op de afgesproken datum en tijd. Dit is pas 

voorbij als een nieuwe afspraak is gemaakt. Alleen melden is niet voldoende om de 

verantwoordelijkheid naar een ander te over te dragen. Het spelen van een afgesproken 

wedstrijd is en blijft de verantwoordelijkheid van de teamleider. Het herzien van afspraken kost 

over het algemeen veel tijd van de wedstrijdsecretaris/ planner dus ga er zorgvuldig mee om. 

● Team compleet? Plan vooruit en stel de beschikbaarheid vraag ruim op tijd om teleurstelling te 

voorkomen. Denk als doorlooptijd voor het afhandelen van vragen in weken en niet in dagen als 

voorbereiding op de wedstrijd. Dit vergt discipline van de leider en de individuele spelers. Een 

wedstrijd verzetten vanwege een feestje is niet acceptabel. (Afgelopen seizoen 2018/2019, zijn 

er voor de jeugdteams 86 wedstrijden verzet,44 door HVCH teams aangevraagd, 42 door de 

tegenstander) Het komt namelijk te vaak voor. 

● Doe eerst zelf al het mogelijke om wel te kunnen spelen en kom zeker niet op het laatste 

moment.  

● De wedstrijdsecretarissen plannen zoveel mogelijk wedstrijden. Zie de speelkalender. Voor 

selectie en recreatief kunnen evenveel wedstrijden geregeld worden. 

● De wedstrijdsecretarissen hanteren een aanvraagtermijn van 3 weken voor een 

wijzigingsverzoek of aanvraag van een wedstrijd. Teveel laatste moment veranderingen en 

vragen, geven te veel belasting waardoor andere zaken onder druk komen te staan.   

● Doordeweeks worden geen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, dat is alleen 

voorbehouden aan KNVB-wedstrijden, die niet in het weekend kunnen plaatsvinden. 

● Teamleiders worden betrokken als voor hun team een vriendschappelijke wedstrijd wordt 

georganiseerd. 

● De KNVB heeft voor de JO10(6x6), JO11(8x8) en JO12 (8x8) de spelvormen aangepast. Zie de 

website van de KNVB. 

● Kunstgrasveld is normaal in gebruik.  

● De speelronden thuis zijn per categorie opgezet.  
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● Het wedstrijdsecretariaat heeft de volgende bemensing: 1 mailadres voor alle drie: 

wedstrijdzakenjeugdhvch@gmail.com 

o Noëlle Putters tel 06 11616435 

o John van Kessel tel 0612211368 

o Maaike Egelmeer tel 06 53207148 

o Opmerking geef bij onderwerp je team duidelijk aan. De juiste planner kan de mail dan 

snel oppikken en beantwoorden 

● Afgelasting KNVB: 

o Vanaf nu FEB 2019 zullen we (KNVB) uiterlijk op vrijdagavond om 20.00 uur 

bekendmaken welke wedstrijden zaterdag zijn afgelast. In uitzonderlijke gevallen zullen 

we dit op zaterdag doen om uiterlijk 6.00 uur. Voor de zondag wedstrijden geldt: we 

communiceren uiterlijk op zaterdagavond om 20.00 uur en in uitzonderlijke gevallen 

uiterlijk zondagochtend 06.00 uur.  

o De afgelastingen worden gecommuniceerd via de websites hvch.nl, knvb.nl, de 
twitteraccounts van de KNVB (incl. de districtsaccounts) en via Voetbal.nl (website en 
app). Houd deze de avond voor de wedstrijd dus goed in de gaten. 

● Afgelasting HVCH 

o ‘Hoofd’ velden Eddie van der Stappen bepaalt als enige persoon of op een veld gespeeld 

of getraind kan worden. Eddie zal in zijn deel van de HVCH-website dit communiceren. 

De planners zullen op hun beurt de teams verwittigen en in sportlink de afgelasting 

kenbaar maken indien de afgelasting doordeweeks al bekend is. Op de zaterdag, de 

speeldag doen de hoofdleiders dat. 

Structuren 
KNVB – teamaanduiding: 

● Met ingang van seizoen 2016-2017 zijn de teamaanduidingen door de KNVB 

‘internationaal’ gemaakt. Het opzetten en organiseren van wedstrijden en vergelijken 

van categoriën wordt daarmee eenvoudiger. De KNVB werkt met geboortejaren om de 

competities samen te stellen. 

● Het geboortejaar is bepalend voor het samenstellen van teams. De KNVB deelt nu de 

kinderen in op basis van de leeftijd bereikt op 31 december 2019. Toelichting staat in 

bijlage 1 Teamaanduidingen. 

KNVB – speelkalender: 

● De KNVB publiceert voorafgaand aan het seizoen de speelkalender met alle 

wedstrijddagen.  

● De KNVB maakt het programma voor het seizoen, wedstrijden worden eerst in concept 

gepland en vervolgens definitief gemaakt. In het begin staan veel wedstrijden in concept 

en kunnen nog makkelijk schuiven (alleen zichtbaar in sportlink). Voor het 

wedstrijdsecretariaat is het lastig plannen als de KNVB-wedstrijden in concept staan. 
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HVCH – wedstrijdzaken: 

● Het HVCH-wedstrijdsecretariaat heeft haar werkzaamheden opgedeeld in 2 

aandachtsgebieden. De indeling is op basis van de aanvangstijden die HVCH hanteert op de 

zaterdag.  

o Op hoofdlijn, de taken:  

▪ Afstemmen wedstrijdgegevens met andere partijen als KNVB. 

Competitieleiding, wedstrijdsecretariaat van andere clubs en HVCH-teams. 

▪ Het plannen van wedstrijden (nieuw, verschuiven, annuleren) voorafgaand 

aan de speeldag. 

▪ Het afstemmen met clubscheidsrechters welke wedstrijd gefloten gaan 

worden. 

▪ Het toewijzen van velden en kleedkamers op speeldagen. 

o Indeling wedstrijdsecretariaat: 

▪ Noëlle regelt de 11tallen met de aanvangstijd van 13:30 en 15:15.  

▪ John regelt de 8en 11-tallen, die starten met spelen op 11:15 of 12:15.  

▪ Maaike regelt de 4, 6,7 en 8-tallen die starten met spelen op 09:00 en 10:00  

● HVCH Hoofdleiders kennen op hoofdlijn de volgende taken: 

o Het Wedstrijdsecretariaat bereidt de wedstrijden voor en deelt altijd velden en 

kleedkamers in. Op de speeldag zelf echter kunnen de Hoofdleiders het schema 

wijzigen mocht dat nodig zijn. 

o De Hoofdleider van de dag bepaalt de wedstrijdzaken op de speeldag.  

o Treedt op als gastheer op de wedstrijdspeeldagen. Op overige dagen is de 

teamleider de gastheer. 

o Regelt de borg voor de kleedkamer en beoordeelt de kleedkamer of deze schoon 

achtergelaten is. 

Communicatie  
Website, zie verder onder een apart hoofdstuk ‘Website’. 

Contactgegevens wedstrijdsecretariaat, zie ook de website: 

o Noëlle Putters tel 06 11616435 

o John van Kessel tel 0612211368 

o Maaike Engelmeer tel 06 53207148 

● 1 Emailadres toegankelijk voor de 3 planners: 

wedstrijdzakenjeugdhvch@gmail.com 

o Opmerking geef bij onderwerp je team duidelijk aan. De juiste planner 

kan de mail dan snel oppikken en beantwoorden 

 

 

Contactlijst teams (leiders) en scheidsrechters 

mailto:wedstrijdzakenjeugdhvch@gmail.com
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o Voor een goede bereikbaarheid is een goede lijst met contactgegevens noodzakelijk; 

naam, email, mobiel of vast nummer. Bij verandering van jullie gegevens graag de 

verandering doorgeven aan de ledenadministratie. Het beste is dat de leider zijn 

verzamelde contactgegevens deelt met de ledenadministratie. In ieder geval in 

september en december. Het is prettig dat in ieder geval de wijzigingen kenbaar 

gemaakt worden. 

o Zorg ervoor dat alle spelers hun contactgegevens goed hebben doorgegeven aan de 

ledenadministratie, mailadres ledenadministratie@hvch.nl. De KNVB communiceert 

namelijk alleen per e-mail met haar leden. 

o De contactinformatie vastgelegd in de ledenadministratie wordt om de cirkel rond te 

maken gebruikt door meerdere partijen om jullie te informeren.  

o Voor de communicatie met de teams willen we graag 1 contactpersoon (leider) 

hebben die binnen het eigen team het verder regelt en afstemt. We communiceren 

alleen met de persoon die wij als contactpersoon in ons systeem hebben, als deze 

persoon niet juist/correct is dit even doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat. 

Algemeen: 

• Bel alleen als het urgent is. 

• Voorkom de ‘via via’ berichten. Laat de persoon die het moet ‘weten’ contact 

opnemen. Anders wordt het bericht niet in behandeling genomen. 

• Email wordt gebruikt voor de formele communicatie van: 

o Het vragen en wijzigen van wedstrijdzaken.  

o Het meedelen van geplande vriendschappelijke wedstrijden aan 

contactpersoon van het team. Rest van de details staan op de website, die 

het communicatieplatform is. 

o E-Mail wordt verwacht van de aanspreekpersoon die de leiding van een 

team (1 per team) vertegenwoordigt. 

o WhatsApp is om attentie te vragen. En is niet bestemd voor formele zaken. 

Gebruik het alleen voor snelle en korte berichten, zoals om aandacht te 

vragen bv ‘heb net een email gestuurd’. 

Aanvraagtermijn 
● Wil je een wedstrijd regelen of veranderen stel de vraag per e-mail met als richtlijn 3 weken 

voordat je de wedstrijd wil laten spelen.  

● Eerder aanvragen mag, maar valt de aanvraag binnen de termijn van 3 weken voor aanvang 

wedstrijd kan dat tot teleurstelling leiden. 

● Komt het verzoek binnen 1 week (7 dagen) voor de speeldag dan is dat te laat. De planner 

kan weigeren om het verzoek in behandeling te nemen. De wedstrijd wordt dan gewoon 

gespeeld. 
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Wedstrijden en leiders 
De leider van het team blijft altijd verantwoordelijk voor het spelen en het nakomen van de 

afspraken omtrent een wedstrijd. Wordt een wedstrijd verschoven, dat geldt dat voor de nieuwe 

afspraak. 

Zorg dat je team kan spelen als een wedstrijd is vastgelegd. Afspraak is afspraak. 

Wedstrijdsecretariaat deelt altijd velden en kleedkamers in. Op de speeldag zelf kunnen de 

hoofdcoördinatoren het schema wijzigen mocht dat nodig zijn. 

A. Voor wedstrijden gepland door KNVB: 

● KNVB gebruikt een speelkalender en deze is terug te vinden op de KNVB-website. 

● Kijk ruim van tevoren naar je team-programma. Hoewel dat niet altijd makkelijk is als 

het KNVB-programma nog niet vastligt. 

● KNVB plant helaas wedstrijden in de schoolvakanties. Zorg dat je op tijd jouw 

wedstrijden inventariseert: Zijn er voldoende spelers? Kan ik andere spelers lenen?  

● Moet de wedstrijd verschoven worden en heb je alles geprobeerd en toch geen invallers 

kunnen regelen dien dan op tijd een verzoek in. Zie ‘Aanvraagtermijn’.   

o Let wel de A-categorie (spelen volledige competitie) moet eerder spelen of 

maximaal binnen 1 week na de oorspronkelijke speeldatum spelen. 

● Realiseer je dat verschuiven van competitie/beker wedstrijden veel communicatie kost. 

Gevolg veel interacties en lange doorlooptijden. Denk aan communicatie tussen/ met: 

Wedstrijdsecretarissen: onderling HVCH en met tegenstander 

HVCH interne afstemming team en wedstrijdsecretaris, Club tegenstander – interne 

afstemming team en wedstrijdsecretaris 

KNVB 

KNVB met KNVB-scheidsrechters 

Parkbezetting op zaterdag maar ook vooral doordeweeks. 

Club Scheidsrechters. 

● Doordeweekse wedstrijden: 

o Zie verder  onder ‘Doordeweekse wedstrijden’ voor aanvullende informatie. 

B. Voor vriendschappelijke wedstrijden: 

● Wij volgen voor het plannen van de wedstrijden de speelkalender van de KNVB. Als je op 

vrijgevallen speeldagen wil spelen geef dit op tijd door, zie ‘Aanvraagtermijn’ zodat wij 

een oefenwedstrijd kunnen regelen, dit gebeurd alleen op verzoek.  

● In onze variant van de KNVB-kalender hebben we aangegeven wanneer we proberen 

wedstrijden te organiseren en waar we dat alleen op verzoek doen. 

● Heb je contact met een tegenstander over een mogelijke wedstrijd geef dit dan 

onmiddellijk door zodat wij het kunnen overnemen. 

● Check regelmatig de HVCH-website en die van de tegenstander. Staat de wedstrijd er 

niet op, trek aan de bel en stuur een email/ WhatsApp. 

● Doordeweekse wedstrijden: zie verder onder ‘Doordeweekse wedstrijden’ voor 

aanvullende informatie. 

C. Doordeweeks: 
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Doordeweeks thuisspelen geeft op het park een hoop overlast voor de andere teams die 

willen trainen. 

 

 

C1. Competitie en beker: 

o Als de wedstrijd verschoven moet worden zal de verschuiving als volgt (in volgorde) 

gepland worden: 

▪ Op de maandag of woensdag (dinsdag en donderdag is voor de senioren) 

▪ Op de eigen trainingsavond  

o Zeker geen andere teams van hun trainingsveld jagen. 

o Andere teams zal gevraagd worden in te schikken. Een tegenstander krijgt een 

kleedkamer voor zichzelf. Als je door de week speelt, word je geacht als leider, als 

gastheer op te treden, dit betekent dat je de tegenstander en de scheidsrechter 

netjes ontvangt en deze hun kleedgelegenheid wijst. Na afloop zorg je ervoor dat de 

kleedlokalen netjes achter worden gelaten, zowel van je eigen team als van je 

tegenstander. 

 

C2. Vriendschappelijk: 

o We hanteren de stelregel dat op doordeweekse dagen geen thuiswedstrijd wordt 

gespeeld. 

o Uitwedstrijden zijn mogelijk en zullen van de tegenstander afhangen. 

Afgelastingen 
● Kijk op de website, www.hvch.nl. 

● Bel het park op de wedstrijddag (0412- 451166) als informatie gewenst is. 

● ‘Hoofdvelden’ Eddie van der Stappen: 

o Bepaalt op de speeldag of een veld wordt afgekeurd.  

o Kan wedstrijden onderling schuiven als dit beter is voor de belasting van het veld op 

de speeldag. 

Opmerking: Het bestuur/ jeugdorganisatie hebben geen verantwoordelijkheid hierin. 

● Competitie/ beker wedstrijden. Bij afgelasting geldt: 

o De wedstrijd gepland op het afgelaste veld wordt afgemeld. 

o Voor de A-categorie teams, die een volledig programma in het seizoen spelen:  

▪ JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 

▪ Plus als uitzondering, JO14-1 (CO14) en JO12-1 (DO12)  

De KNVB stelt, dat deze wedstrijden op kunstgras -mits aanwezig- gespeeld 

moet worden. De hoogste in rang komt eerst. In dat geval wordt de wedstrijd 
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naar kunstgras verplaatst en vervalt de oorspronkelijke ingeplande wedstrijd op 

kunstgras. 

o Een KNVB-wedstrijd gaat voor vriendschappelijke wedstrijd. 

● Vriendschappelijk 

o De wedstrijd gepland op het afgelaste veld wordt afgemeld. 

o Wat ingedeeld staat en kan doorgaan blijft staan (gepland blijft gepland). 

Herschikken op het laatste moment wordt hiermee voorkomen. 

Bij afgelastingen van wedstrijden en bij gesloten accommodatie geldt ook dat dan niet getraind 
kan worden!  

Trainen op wedstrijdveld is uitgesloten. Eddie van der Stappen bepaalt bij afgelastingen op welke 
trainingsvelden getraind kan worden. De website zal dit aangeven. 

Clubscheidsrechters 
● We hebben helaas nog steeds een beperkt aantal clubscheidsrechters. Per speeldag zal dit 

beter of slechter zijn maar het zal regelmatig voorkomen dat teams geen scheidsrechter 

kunnen krijgen.  

● Wat zijn de Indelingsregels?: 

o Op basis van de voorkeuren en restricties van de scheidsrechters. 

o ‘Selectie’ gaat in principe voor op de ‘niet selectie’ teams, maar we houden ook 

rekening met een spreiding over het seizoen zodat ook ‘niet selectie’ teams aan bod 

komen.  

o Ook kunnen ‘niet selectie’ teams dringende redenen hebben bv. slechts 1 leider, 

belangrijke wedstrijd (kampioenschap,..). 

● In de club wordt naar nieuwe scheidsrechters gezocht. Tevens wordt om scheidsrechters te 

werven nagedacht op de langere termijn om een meer structurele aanpak neer te zetten. In 

deze structurele aanpak zal ook de begeleiding van de scheidsrechter meegenomen worden: 

o Coördinatie en indeling van de scheidsrechters over de wedstrijden. 

o Bespreken van wedstrijdervaringen en coachen van scheidsrechters. 

● Aan de scheidsrechters wordt gevraagd om: 

o Op tijd aanwezig te zijn. Denk aan een half uur voor de aanvangstijd. 

o Te denken aan eigen ‘Warming up’ 

o Controle van de spelerspassen in de wedstrijdzaken app. 

o Op tijd teams uit kleedkamer halen. 

o Aanvangstijd respecteren. 

o Rode kaart gegeven tijdens beker/ competitiewedstrijd dan deze rapporteren aan 

jeugdsecretaris (alleen indien HVCH speler), secretaris@hvch.nl en op (digitaal) 

wedstrijdformulier. De secretaris ontvangt namelijk de schikking van de KNVB als het 

een HVCH speler betreft. 

o Graag aandacht voor het hebben van juiste contactgegevens. Bij afwijkingen graag 

de ledenadministratie informeren. De KNVB communiceert alleen per e-mail met 

haar leden.  
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Website 
De nieuwe website is in 2018 in gebruik genomen. 

● De website heeft een koppeling met Sportlink en als zodanig wordt wedstrijdinformatie op 

de website en op de schermen in het clubgebouw getoond.  

● Wat wordt waar getoond? 

o Navigatie: Jeugd / Wedstrijdprogramma> toont alleen de wedstrijden die in 

Sportlink staan. Alleen basale wedstrijdinformatie wordt hier getoond met als 

horizon 1 week, zoals door Sportlink is aangeleverd. 

o Navigatie: Jeugd/ Info Wedstrijden> toont alle wedstrijden met volledige en 

specifieke HVCH informatie (veld, kleedkamer, clubscheidsrechter en eventuele 

mededelingen). Het programma wordt 3 weken vooruit getoond. Dit deel wordt 

door de wedstrijdsecretarissen beheerd. 

● Het wedstrijdprogramma op de website beheert door de wedstrijdsecretarissen is leidend. 

Papieren versies van het programma kunnen achterlopen. 

o De informatie wordt op de website regelmatig bijgehouden.  

o Je mag uitgaan dat op donderdag voor de speelzaterdag de informatie over velden, 

kleedkamers en scheidsrechters op de site staat.  

o Graag het wedstrijdprogramma in de gaten houden, ook nog vlak voor de wedstrijd. 

● De informatievoorziening en de wijze waarop deze plaatsvindt blijft voortdurend onze 

aandacht trekken. Als uitgangspunt geldt dat we kijken naar de grootste gemene deler voor 

de club. Niet alles zal haalbaar zijn.  

● Laat ook jullie mening horen. Stuur jullie ideeën naar Communicatie, 

communicatie@hvch.nl, zodat zij het in behandeling kunnen nemen. 

Velden en kleedkamer - indeling 
• Het aantal kleedkamers bepaalt veelal wat mogelijk is op een speeldag. Het kan voorkomen 

dat een aanvangstijd verschoven moet worden om het schema passend te krijgen. 

• Kleedkamers worden vaak gedeeld door teams. Hiervoor wordt de aanduiding links en 

rechts gebruikt.  

• Veld 1 en Kleedkamer 1 is bestemd voor de JO19-1, JO17-1 , JO15-1 en de JO13-1. 

Kleedkamers 1t/m 4 is voor HVCH-teams vanwege de gehorigheid. 

• Selectieteams hebben voorkeur bij de indeling van de velden 2 en 3. 

• Trainen op een zaterdagse speeldag, graag de volgende aanpak hanteren: 

o Thuis omkleden. 

o Tassen in schap of in instructielokaal 

o Einde training aan de hoofdleider vragen waar het team kan douchen. 

o Op een wedstrijdveld wordt niet getraind, tenzij in wedstrijdverband met het 

wedstrijdsecretariaat een wedstrijd is afgestemd. 

• Vooraf laten weten dat je met het team wilt trainen kan aan het wedstrijdsecretariaat 

worden voorgelegd ivm een kleedkamer. Als het druk is kan gevraagd worden omgekleed 

van huis te komen. Het wedstrijdsecretariaat gaat niet over trainingsvelden. 
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Kleedkamers - gebruik 
● Denk aan borggeld na 12:00 uur. We willen schone kleedkamers na gebruik!! 

● Omkleden in sporttenue: max 30 minuten voor aanvang in de kleedkamer. 

● Omkleden indien ingedeeld in kleedkamer 1: max 45 minuten voor aanvang. 

● Aankleden teams in max 30 minuten.  

Problemen/ rode kaart/ conflicten bij wedstrijden 
● Houdt het hoofd koel. Wees terughoudend met reacties. 

● Denk aan de jeugd, zij willen een leuke pot voetballen. Op gedoe door de volwassenen zitten 

zij niet te wachten. 

● Toch een conflict? Rapporteer aan het ‘HVCH dag wedstrijdsecretariaat’ het conflict als dat 

nodig is. 

● Schrijf het conflict op en probeer emoties en feiten uit elkaar te houden. Het op kunnen 

schrijven van feiten vergroot de kans dat de KNVB en de clubs actie kunnen ondernemen.  

Om de afstand te kunnen bewaren en daarmee de emoties te minimaliseren schrijf het 

verhaal de dag na het gebeuren op. Niet later aangezien de feiten dan weer vervagen. Stuur 

je verslag/ verhaal naar het ‘Jeugdsecretariaat’ ( secretaris@hvch.nl) 

● Geef als een rode kaart is gegeven dat feit (team en naam speler) door per mailadres 

secretaris@hvch.nl aan het secretariaat. 

Afsluitend 
● Denk eerst aan het clubbelang dan aan jouw teambelang. 

● Denk mee, wees proactief. 

● Laat kleedkamers schoon achter.  

● Teveel restricties opwerpen werkt averechts. 

● Laat HVCH het voorbeeld zijn, wij spelen ‘gewoon’ en langs de lijn zijn we respectvol. 

● Doordeweeks spelen betekent dat andere teams gehinderd kunnen worden in hun training. 

● Het speelprogramma op de website is leidend als informatiebron. 

● Vraag een wijziging van een wedstrijd of het regelen van een vriendschappelijke wedstrijd 

minimaal 3 weken van te voren aan.  

● Voor de contactpersonen van een team geldt, graag jullie mailbox en postvak op het 

wedstrijdsecretariaat in de gaten houden. 

● Heb je vragen of opmerkingen of denk je dat dingen anders kunnen, spreek de 

bestuursleden aan of stuur ze een mail, samen kunnen we een nog betere vereniging 

worden. 
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Bijlage Teamaanduidingen 

Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen. Deze passen in 

het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal, 

spannende competities en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.  

Al deze elementen zijn terug te vinden in de toekomstige uitwerking van de nieuwe aanduidingen 

voor de jeugdcompetities. Wat betekent dit voor verenigingen? 

Internationaal gebruikelijke aanduidingen 

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen zijn verdwenen. Hiervoor in de 

plaats zijn de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar) 

gekomen. Zie ook het schema. C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de 

leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets. 

De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen in het 

land al worden aangeboden, worden dus ook in het komende seizoen op dezelfde wijze georganiseerd. 

J staat voor jeugdcompetitie 

Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar 

kunnen uitkomen 

Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar 

de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams 

tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een 

aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats 

van een J. 

De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal straks 

het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn dan in 

voorgaande jaren. 

Waarom veranderen de aanduidingen? 

Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aanduidingen 

nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De kwaliteit van het voetbal 

bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld 

geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten is hier nu al sprake van. 

 

 

  

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/18079/nieuwe-aanduidingen-het-jeugdvoetbal#Aanduidingen%20in%20een%20tabel
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Aanduidingen in een tabel 

In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de 

geboortejaren overzichtelijk naast elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar. 

Voorbeeld geboortejaren is voor 2019/2020 

 

Aanduiding Geboortejaar 11:11 8:8 6:6 

JO20 2000 X   

JO19/MO19 2001 X   

JO18 2002 X   

JO17/MO17 2003 X   

JO16 2004 X   

JO15/MO15 2005 X   

JO14 2006 X   

JO13/MO13 2007 X   

JO12 2008  X  

JO11 2009  X  

JO10 2010   X 

JO9 2011   X 

JO8 2012   X 

JO7 2013   X 

JO6 2014   4:4 

 


