
7.  Bij de meisjes A- en B-junioren wordt geen competitie 
voor zeventallen meer georganiseerd. Verenigingen 
die onvoldoende speelsters hebben om in deze 
leeftijdscategorie een elftal aan de competitie te laten 
deelnemen hebben diverse mogelijkheden:

a.  Het tot stand brengen van een samenwerkingsver-
band, waarbij speelsters van verschillende verenigin-
gen bijelkaar worden gebracht om op deze manier 
toch als meisjes A- of B-juniorenelftal aan de competi-
tie te kunnen deelnemen. De meisjes blijven lid van 
de eigen vereniging en binnen het samenwerkings-
verband kunnen afspraken worden gemaakt over de 
naamgeving, de accommodatie waar de wedstrijden 
worden gespeeld en het tenue. De afdeling onder-
steuning clubbesturen kan de vereniging hierbij met 
raad en daad bijstaan. Desgewenst kan ook contact 
worden opgenomen met de competitieleider meisjes 
junioren in het district.

b.  Speelsters van 15 jaar en ouder kunnen deelnemen 
aan de competitie voor vrouwen senioren.

c.  De speelsters indelen in jongenselftallen, zodat deze 
als gemengd team aan de competitie kunnen deelne-
men.

8.  Voor de meisjes C-junioren wordt wel een competitie 
voor zeventallen aangeboden. 

9.  De kampioenen van de hoofdklassen spelen op een 
nader te bepalen wijze, afhankelijk van het aantal 
hoofdklassen, aan het eind van het seizoen om het 
Kampioenschap van Nederland.

De competities voor meisjes A-, B- en C-junioren in 
de zes districten worden tijdens het seizoen 2011/’12 
begeleid door een begeleidingsgroep, die bestaat uit één 
van de hoofden wedstrijdzaken en een aantal competi-
tieleiders van de districten. Deze begeleidingsgroep zal 
de kwaliteit van de competitie steeds in beeld brengen 
en waar nodig voorstellen doen ter verbetering van de 
kwaliteit. Te denken valt dan aan de systematiek rond de 
herindelingen, de samenstelling van de elftallen ter voor-
koming van te grote leeftijdsverschillen binnen een poule 
en de wijze van het verlenen van dispensatie.

Beker meisjes junioren
Ook alle meisjes junioren kunnen tijdens het seizoen 
2011/’12 deelnemen aan een bekercompetitie. Als 
gevolg van de wijzigingen in het competitieaanbod is ook 
de opzet van de bekercompetitie aangepast:

1.  De bekercompetitie bij de meisjes A-, B- en C-junio-
ren wordt per leeftijdsgroep per district georganiseerd 
op twee niveaus. Categorie I bestaat uit de elftallen, 
die uitkomen in de hoofd- en eerste klassen. Catego-
rie II bestaat uit de tweede klassers. 

2.  Voor aanvang van de competitie worden de elftal-
len zoveel als mogelijk ingedeeld in een poule met 4 
teams en wordt een halve competitie afgewerkt. De 
poulewinnaars plaatsen zich voor het vervolg (knock 
out).

3.  Per district wordt per leeftijdscategorie op de twee 
niveaus een bekerfinale gespeeld. De bekerwinnaars 
van categorie I spelen aan het einde van het seizoen 
op een nader te bepalen wijze om de landelijke beker. 

Vragen?
Voor vragen over de wijzigingen in opzet competities 
meisjes junioren en vrouwen senioren veldvoetbal, kunt 
u contact opnemen met de afdeling wedstrijdzaken i.c. 
een competitieleider van het district. 
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Vrouwen senioren
De Algemene Vergadering Amateur Voetbal 
heeft op zaterdag 4 december 2010 een besluit 
genomen over een gewijzigde opzet van de 
competitie voor vrouwen senioren. De verenigin-
gen zijn hier via een publicatie op www.knvb.nl 
over geïnformeerd. Ook is de promotie-/degra-
datieregeling voor het lopende seizoen aan alle 
verenigingen verzonden.

in deze brochure nog eens de belangrijkste 
wijzigingen op een rijtje:
1.  De piramide van de competitie is aangepast. 

Er komt één topklasse. Daaronder komen 
er per speeldag (zaterdag en zondag) één 
hoofdklasse, twee tweede klassen, vier derde 
klassen, acht vierde klassen, enz. 

2.  De piramide loopt tot en met de vijfde klasse. 
Alleen in de competitie van Zuid II blijft de 
zesde klasse in tact.

3.  Bij het samenstellen van de indelingen dient 
u er rekening mee te houden dat vanaf het 
nieuwe seizoen kampioenen altijd verplicht 
zijn te promoveren.

4.  Een verzoek om een elftal in de categorie B 
lager in te delen dan waarin dat elftal volgens 
de promotie-/degradatieregeling zou moeten 
uitkomen, wordt niet ingewilligd. Het elftal 
wordt gewoon ingedeeld in de klasse waarop 
het recht heeft. Aan de hand van de resulta-
ten in de eerste wedstrijden van de (beker)
competitie kan alsnog worden overgegaan 
tot het doorvoeren van een herindeling.

5.  In categorie A, alsook in de derde klasse zal 
met ingang van het seizoen gewerkt worden 
met drie periodekampioenschappen. De 
derde klasse wordt als “overgangsklasse” 
gezien, maar blijft qua regelgeving onder 
categorie B vallen. Vanwege het ontbreken 
van de mogelijkheid te promoveren vanuit de 
topklasse wordt in deze topklasse niet met 
periodekampioenschappen gewerkt.

6.  Bij het samenstellen van de indelingen 
worden de districtsgrenzen losgelaten. 
Niet meer deze districtsgrenzen, maar de 
reisafstanden en krachtsverschillen zijn de 
belangrijkste uitgangspunten bij het samen-
stellen van de indelingen. Uiteraard wordt 
getracht de reisafstanden voor alle teams 
acceptabel te houden. Wel is het zo dat hoe 
hoger een team speelt, hoe groter de kans 
is dat er in een competitie met elftallen uit 
andere districten wordt gespeeld. Wanneer 

de reisafstanden echter gepaard gaan met 
meer wedstrijden waarbij de krachtsverschil-
len minimaal zijn en de weerstand tijdens 
wedstrijden groter is, dan is dat echter 
aanvaardbaar. 

7.  Het loslaten van de districtsgrenzen is geen 
doel op zich. Hiervan zal slechts gebruik 
worden gemaakt als dit als gevolg van de 
aantallen, de reisafstanden en de krachtsver-
schillen voor de betrokken elftallen de beste 
oplossing is.

8.  Indien er sprake is van een poule bestaande 
uit teams uit verschillende districten, dan zal 
net als bij de landelijke jeugdcompetities (di-
visies) per poule worden bepaald welk district 
de organisatie voor zijn rekening neemt.

9.  De competitie in de vierde, vijfde en zesde 
(Zuid II) klassen wordt gespeeld in een 
najaars- en een voorjaarscompetitie. In het 
najaar worden alle elftallen zoveel als mogelijk 
ingedeeld in een poule met 12 teams. Er 
wordt een halve competitie gespeeld. Tijdens 
de winter- of feestdagenstop vindt er op 
basis van de resultaten een complete herin-
deling plaats. De voorjaarscompetitie wordt 
gespeeld in poules van 6 teams, waarbij een 
hele competitie (een uit- en een thuiswed-
strijd) wordt gespeeld.

Beker Vrouwen senioren
Ook de bekercompetitie wordt aangepast. 
1.  De clubs uit de eredivisie (BVO’s), top- en 

hoofdklassen spelen om de landelijke beker.
2.  De clubs uit de eerste en tweede klassen 

spelen om de landelijke beker voor catego-
rie A.

3.  Voor de clubs in de derde klassen en lager 
wordt per district een bekercompetitie voor 
categorie B georganiseerd.

meisjes junioren
In de vergadering van 10 januari 2011 heeft het 
bestuur amateurvoetbal een besluit genomen 
over een aanpassing van het competitieaanbod 
voor meisjes A-, B- en C-junioren. Vooruitlopend 
op de informatie met betrekking tot het digitaal 
inschrijven van elftallen geven wij onderstaand 
een overzicht van de meest in het oog sprin-
gende wijzigingen. Deze wijzigingen zijn voor 
verenigingen van belang met het oog op het 
samenstellen van de elftallen voor het seizoen 
2011/’12.

1.  In alle districten wordt een competitie 
aangeboden, waarbij verenigingen kunnen 
inschrijven op drie niveaus. Voor de meisjes 
A-, B- en C-junioren wordt met ingang van 
het nieuwe seizoen de competitie georgani-
seerd met een hoofdklasse, eerste klassen 
en tweede klassen. Hiermee wordt gepro-
beerd de soms te grote krachtsverschillen in 
de competities voor meisjes junioren terug te 
brengen tot een aanvaardbaar niveau. Er is 
steeds sprake van vrije inschrijving. Voor alle 
meisjes juniorenteams kunt u dus straks in de 
maand mei inschrijven voor één van de drie 
niveaus.

2.  De competitie voor meisjes junioren wordt ge-
organiseerd in een najaars- en een voorjaars-
competitie. In het najaar worden alle elftallen 
zoveel als mogelijk ingedeeld in een poule 
met 12 teams. Er wordt een halve competitie 
gespeeld. Tijdens de winter- of feestdagen-
stop  vindt er op basis van de resultaten een 
complete herindeling plaats. De voorjaarscom-
petitie wordt gespeeld in poules van 6 teams, 
waarbij een hele competitie (een uit- en een 
thuiswedstrijd) wordt gespeeld.

3.  Bij het samenstellen van de indelingen wor-
den de districtsgrenzen losgelaten. Niet meer 
deze districtsgrenzen, maar de reisafstanden 
en krachtsverschillen zijn de belangrijkste 
uitgangspunten bij het samenstellen van de 
indelingen. Uiteraard wordt getracht de reis-
afstanden voor alle teams acceptabel te hou-
den. Wel is het zo dat hoe hoger een team 
speelt, hoe groter de kans is dat er een toe-
name van het aantal af te leggen kilometers 
zal zijn. Wanneer deze grotere reisafstanden 
echter gepaard gaan met meer wedstrijden 
waarbij de krachtsverschillen minimaal zijn en 
de weerstand tijdens wedstrijden groter is, 
dan is dat echter aanvaardbaar. 

4.  Het loslaten van de districtsgrenzen is geen 
doel op zich. Hiervan zal slechts gebruik 
worden gemaakt als dit als gevolg van de 
aantallen, de reisafstanden en de krachtsver-
schillen voor de betrokken elftallen de beste 
oplossing is.

5.  Indien er sprake is van een poule bestaande 
uit teams uit verschillende districten, dan zal 
net als bij de landelijke jeugdcompetities (di-
visies) per poule worden bepaald welk district 
de organisatie voor zijn rekening neemt.

6.  De complete competitie voor de meisjes 
junioren blijft onder de categorie B vallen.
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