
DispensatiebeleiD
Een belangrijk verschil voor meisjes die in een 
gemengde competitie uitkomen, is dat deze 
meisjes zonder dispensatie één jaar ouder mogen 
zijn dan de jongens. Voor meisjesteams uitkomend 
in een meisjescompetitie geldt dat voor speelsters 
die één jaar ouder zijn dispensatie moet worden 
aangevraagd.

Meisjesvoetbal binnen  
uw vereniging
Via het (digitale) inschrijvingsformulier kunt 
u aangeven of u uw meisjesteams in de 
pupillencategorie bij voorkeur in een gemengde 
jeugdcompetitie of in een meisjescompetitie laat 
uitkomen. De afdeling wedstrijdzaken in het district 
bepaalt aan de hand van de inschrijvingen of er 
daadwerkelijk meisjescompetities georganiseerd 
kunnen worden. Als hieraan niet kan worden 
voldaan, worden de meisjes in een gemengde 
jeugdcompetitie ingedeeld.
Voor vragen over het opstarten van meisjes- en 
vrouwenvoetbal kunt u contact opnemen met de 
afdeling ondersteuning clubbesturen in uw KNVB-
district.

analyse en evaluatie
Vanuit de afdeling Wedstrijdzaken blijft de 
KNVB de meisjescompetities voor pupillen 
de komende jaren nauwgezet volgen. Hierbij 
worden competitie-indelingen, uitslagen en 
kracht- en leeftijdsverschillen binnen teams en 
competities geanalyseerd. Dit om het effect van 
meisjescompetities te analyseren en ongewenste 
situaties te voorkomen. Het voetbalplezier en 
de voetbalontwikkeling van de meisjes in de 
pupillenleeftijd is hierbij leidend.

vragen?
Voor vragen over de verruiming van de 
competitiemogelijkheden van meisjespupillen en 
de mogelijkheden of advies voor de teams van 
uw vereniging, kunt u contact opnemen met de 
afdeling wedstrijdzaken i.c. een competitieleider 
van het district. 

Meisjescompetities en 
gemengd jeugdvoetbal 

naast elkaar mogelijk

verruiMing  
coMpetitieMogelijkheDen  

Meisjespupillen

‘Onze pupillenselectieteams spelen in een 
jongenscompetitie of gemengde competitie. 
Dit heeft als voordeel dat de meisjes die 
in deze teams voetballen, vaak de betere 
meisjes zijn. Zij zijn vaak op zoek naar een 
sportieve uitdaging. Door met en tegen 
jongens te voetballen ontwikkelen zij zichzelf 
technisch, tactisch en fysiek beter.
Onze andere teams worden gezien als 
recreatieteams en deze voetballen vaak in 
een meisjescompetitie. Wij blijven wel de 
individuele groei in de gaten houden. De een 
ontwikkelt zich nu eenmaal sneller dan de 
ander.’
Shida Versteeg, voorzitter Dames- en  
meisjescommissie FC Delta Sports ‘95

 



De KNVB steekt veel energie in de ontwikkeling 
van meisjes- en vrouwenvoetbal. Het introdu-
ceren van gemengd voetbal voor de pupillen-
categorie midden jaren negentig is hiervan 
een goed voorbeeld. Sinds de introductie van 
dit gemengde jeugdvoetbalbeleid heeft het 
meisjes- en vrouwenvoetbal een enorme vlucht 
genomen. Zo zijn de ledenaantallen, met name 
bij de jeugd, de afgelopen tien jaar verdubbeld 
en heeft het Nederlandse vrouwenelftal de halve 
finale behaald op het EK 2009.

pilot MeisjescoMpetities
Gevolg van deze groei is de toenemende vraag 
van verenigingen naar meisjescompetities voor 
pupillen. In het seizoen 2009/’10 is de KNVB 
daarom in district West I gestart met een pilot 
met aparte meisjescompetities voor D- en  
E-pupillen. 

Evaluatie van de pilot maakt een aantal zaken 
duidelijk. Zo kan het organiseren van een 
meisjescompetitie een positief effect hebben 
op het werven en behouden van leden. 
Verenigingen zijn beter in staat tegemoet te 
komen aan de behoeften van meisjes en ouders 
en ze zijn beter in staat rekening te houden met 
individuele voorkeuren en mogelijkheden.

Tegelijkertijd zijn er ook voldoende meisjes die 
wel graag met en tegen jongens voetballen. De 
weerstand die zij door gemengd voetbal krijgen 
kan bijdragen aan de individuele voetbalontwik-
keling. De krachtverschillen in en tussen de 
teams zijn bij gemengd voetbal vaak klein. 

verruiMing van coMpetitie
MogelijkheDen pupillen
Ook het komende seizoen worden jeugd-
competities aangeboden voor voetballers 
en voetbalsters, waarin ze spannende en 
uitdagende wedstrijden spelen in en tegen 
teams van gelijkwaardig niveau. Bij de indeling 
van teams en competities zijn de sportieve 

uitgangspunten (indeling op niveau, leeftijd en 
beleving) leidend en wordt in eerste instantie niet 
gekeken naar geslacht. 

Daarnaast geeft de KNVB verenigingen de 
mogelijkheid om binnen een bepaalde regio een  
meisjescompetitie (voor D- en E-pupillen) op te 
zetten. Een verruiming van het huidige beleid. 
Voorwaarde is dat er voldoende meisjesteams 
van vergelijkbare sterkte in een leeftijdscategorie 
binnen een acceptabele reisafstand zijn. Voor 
de F-pupillen is uitsluitend gemengd voetbal 
mogelijk.

geMengD jeugDvoetbal én  
MeisjescoMpetities
Naast gemengd voetbal heeft u als vereniging 
nu dus ook de mogelijkheid om met 
meisjesteams (in de pupillencategorie) uit te 
komen in een meisjescompetitie. Door de 
verruiming van de competitiemogelijkheden is 
het mogelijk vanaf de E-pupillen meisjesteams in 
te schrijven. Bij de junioren en senioren bestaat 
deze mogelijkheid al langer.

ranDvoorwaarDen oM een 
pupillenMeisjescoMpetitie te 
organiseren:
•  De meisjesteams bestaan uit speelsters  

behorend tot dezelfde leeftijdscategorie.
•  Binnen een competitieregio is voldoende 

aanbod van meisjesteams.
•  De meisjesteams binnen de competitieregio 

zijn van een gelijkwaardig niveau.

Als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan 
kunt u als vereniging ervoor kiezen één of meer-
dere meisjesteams in te schrijven voor deze 
meisjescompetitie. Ook de gemengde compe-
tities behoren uiteraard tot de mogelijkheid. Het 
maken van een keuze hierin brengt gevolgen 
met zich mee. Een afweging van de voor- en  
nadelen van beide varianten kan bijdragen aan 
het maken van de juiste keuze voor uw vereni-
ging. Grootste voordeel van de verruiming van 
de mogelijkheden voor u als vereniging, is het 
optimaal kunnen voorzien in de behoeften van 
de meisjes. Talentvolle en ambitieuze meisjes die 
graag op hun niveau willen voetballen, maar ook 
meisjes die graag met vriendinnen voetballen.

De belangrijkste praktische voordelen van 
gemengd jeugdvoetbal en meisjescompetities 
op een rij:

MeisjescoMpetities en geMengd 
jeugdvoetbal naast elkaar Mogelijk
verruiMing coMpetitieMogelijkheDen Meisjespupillen

Voordelen gemengd 
jeugdvoetbal

Voordelen  
meisjescompetitie

Voetballen op het juiste niveau. Werven en behouden van 
leden (meisjes)

Niet afhankelijk van voldoende 
meisjes.

Voorzien in behoefte van 
meisjes die met vriendinnen 
willen voetballen. 

Ieder meisje kan (dicht bij huis) 
voetballen.

Drempelverlagend voor al-
lochtone meisjes. 

Geschikte competitiemoge-
lijkheid voor ontwikkeling 
talentvolle speelsters.

Het meisjes- en vrouwenvoetbal groeit. De toenemende populariteit komt tot uiting in het gestaag groeiende 

ledenaantal. Ruim 120.000 meisjes en vrouwen zijn lid van de KNVB en daarmee is meisjes- en vrouwenvoetbal  

de grootste en meest populaire vrouwenteamsport van Nederland. 

‘Ik heb tot en met mijn 19e gemengd  
voetbal gespeeld. Hierdoor heb ik het  
Nederlands vrouwenelftal gehaald. Wil je 
de top halen en aan de top blijven, dan 
moet je altijd de maximale weerstand 
krijgen in trainingen en wedstrijden.’
Daphne Koster, speelster Nederlands  
vrouwenelftal 

‘Wij proberen altijd de wens van de 
speelster te koppelen aan het niveau van 
de speelster. We bieden dan ook beide 
varianten aan. Zo spelen de selectie-meis-
jesteams altijd tegen jongens. Is er een 
groot talent dan kan zij ook kiezen om in 
een jongensteam te spelen. De recreanten 
spelen het liefst tegen meisjes. Ik ben dan 
ook voorstander van het aanbieden van 
meisjescompetities bij de pupillen.’
Peter Weilenmann, voorzitter Dames- en 
meisjescommissie sc Buitenveldert

Meisjes- en 

vrouwenvoetbal 

is de grootste en 

meest populaire 

vrouwenteamsport 

van nederland 

 


