KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

AMATEURVOETBAL

Jeugdzaalvoetbal
Meer voetbal per m2
“Vaker voetballen, sneller denken en sneller handelen. Vaker voetballen in de zaal, op de straat en op
het veld, leidt tot betere voetballers”

knvb.nl

Jeugdzaalvoetbal seizoen 2015/’16: Meer voetbal per m2

VOORWOORD
In de afgelopen jaren lieten Ajax, PSV en Feyenoord weten dat zaalvoetbal een rol kan spelen in hun
onderbouw. Ook in landen als Engeland en België zien we deze tendens. Clubs als Anderlecht en
Everton spelen zaalvoetbal in hun opleiding.
In Zuid-Europa en in Zuid-Amerika spelen de jongeren al jaren in het begin van hun carrière in de
zaal. Kijk maar naar de voorhoede en het middenveld van FC Barcelona.
In de gesprekken die wij het afgelopen jaar voerden met bestuurders, jeugdcoördinatoren en trainers
over zaalvoetbal, kwamen veel positieve argumenten naar voren die voor de ontwikkeling van een
voetballer belangrijk zijn; veel handelingen, snel denken en handelen, meer voetballen, plezier en
voetballen op verschillende ondergronden en met verschillende ballen. Bovendien zijn deze
wisselende omstandigheden goed voor het leerproces.
Om het aanbod van de voetballer uit te breiden hebben de mensen van de KNVB met trainers van
clubs gesproken over een competitie aanbod voor verenigingen die met hun jeugd ook de zaal in
willen spelen.
Natuurlijk zijn er nog veel zaken die we samen moeten bespreken, maar het belangrijkste is dat we op
dit moment een mooi aanbod kunnen doen aan de jonge voetballer om zich te ontwikkelen. Groei op
allerlei gebied en natuurlijk plezier zijn belangrijke argumenten.
De punten om niet met de jeugd te zaalvoetballen zijn vaak logistiek van aard; geen vrijwilligers,
vervoer, afstand, kans op overbelasting, weinig professionele uitstraling, kosten en vaak op een
trainingsavond.
Om het jeugdzaalvoetbal te ontwikkelen hebben we naar deze logistieke punten gekeken en een
aanbod ontwikkeld, waarvan wij denken dat het tegemoet komt aan de wensen van de clubs.
De competities organiseren we dichtbij de woonplaats, op een vaste avond (veldclub kan dan
makkelijker plannen) en zo laag mogelijke kosten (zie overzicht). Natuurlijk blijven we kijken naar
verbeteringen en we willen dan ook regelmatig in gesprek met de clubs over dit aanbod in de
komende jaren.
Inschrijven
Iedere vereniging die al zaalvoetbal heeft, kan op de normale wijze inschrijven voor de competities.
De clubs die nog geen zaalvoetbal hebben, nemen contact op met zaal-wedstrijdzaken@knvb.nl
Binnen een dag is het dan mogelijk om in te schrijven met uw teams. Wij hopen uw jeugdleden en u
met dit competitieaanbod te helpen, en zo samen voetbal nog leuker te maken.

Marius Privée
Zaalvoetbalontwikkeling
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Jeugdzaalvoetbal
In het district West I speelt de jeugd al enige jaren in competities (na- en voorjaarreeks; Topklassen).
Zaal- en veldvoetbalverenigingen bieden jongens vanaf de F- pupillen de kans om in de zaal te
voetballen. In het gebied van Amsterdam tot Den Helder is het niet de bedoeling om op dit moment de
opzet van de competities te veranderen. Ook in sommige districten zijn jeugdcompetities. Deze
bestaande competities wijzigen niet in het komende seizoen.
Nieuwe competities
Op nieuwe plekken in de districten, waar voldoende inschrijvingen zijn starten we met de nieuwe
e
competities met alleen 1 klassen: korte reistijd, vast bedrag en vaste speeldag.
De vaste speeldag maakt het voor veldvoetbalclubs, die bewust kiezen voor zaalvoetbal, mogelijk om
de voetbalactiviteiten ( trainingen en wedstrijden) beter af te stemmen.
e

Uitgangspunten nieuwe competities 1 klasse





Indeling op postcode (dichtbij huis).
Kosten zo laag mogelijk houden.
Vroeg op de avond spelen (vanaf ongeveer 17.00 uur).
Spelen op een vaste avond.

In het onderstaande overzicht geven wij in een opslag aan wat we te bieden hebben.
COMPETITIE-AANBOD

Spelregels
District
zaalvoetbal

Tijd
2x
25

Speeldag
woensdag

B

District
zaalvoetbal

2x
25

vrijdag

C

District
zaalvoetbal

2x
25

woensdag

D

District
zaalvoetbal

2x
20

maandag

E

District
zaalvoetbal

2x
20

F

District
zaalvoetbal

2x
20

dinsdag
17.00 –
19.00
dinsdag
17.00 –
19.00

A
Junioren
Pupillen

DK= Districtskampioenschap
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Kamp.
DK
NJ
NK
DK
NJ
NK
DK
NJ
NK
DK
NJ
NK
DK
NJ
NK
DK
NJ
NK

NJ= Najaarsreeks

Reeksen
Voor- en
najaarscomp.

Voorwaarde
Minimaal 5
ploegen

Kosten

Voor- en
najaarscomp

Minimaal 5
ploegen

€350
per reeks
€350
per reeks

Voor- en
najaarscomp

Minimaal 5
ploegen

€350
per reeks

Voor- en
najaarscomp.

Minimaal 5
ploegen

€ 300
per reeks

Voor- en
najaarscomp.

Minimaal 5
ploegen

€300
per reeks

Voor- en
najaarscomp.

Minimaal
5 ploegen

€ 300
per reeks

NK = Nederlands Kampioenschap
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Nederlands Kampioenschap
In ieder district organiseren wij een finaledag voor de kampioenen. De deelnemers aan het
Districtkampioenschap zijn de winnaars van de najaarsreeksen, omdat de voorjaarsreeksen vaak nog
niet afgerond zijn. In West I spelen de teams uit de Topklassen om het kampioenschap van het
district. In het seizoen 2015/’16 vindt deze dag plaats op 16 april 2016. De kampioenen van de
verschillende categorieën op deze dag nemen deel aan het Nederlands Kampioenschap (NK). Zij
vertegenwoordigen dan hun district. De strijd om het Nederlands Kampioenschap vindt plaats op 30
april 2016. Teams in de B categorie krijgen voor deze dagen vrijstelling als zij ook op het veld een
programma hebben. De competitieleiders van het veld en zaal zoeken voor teams uit de A categorie
een oplossing.
Leeftijden
Voor het zaal- en veldvoetbal gelden dezelfde leeftijdscategorieën.
LEEFTIJDEN SENIOREN VROUWEN/MANNEN/JONGENS/MEISJES SEIZOEN 2015/’16
F- pupillen (7/8) : op of na 1 januari 2007 t/m 31 december 2008
E- pupillen (9/10)
: op of na 1 januari 2005 t/m 31 december 2006
D- pupillen (11/12)
: op of na 1 januari 2003 t/m 31 december 2004
C- junioren (13/14)
: op of na 1 januari 2001 t/m 31 december 2002
B- junioren (15/16)
: op of na 1 januari 1999 t/m 31 december 2000
A- junioren (17/18)
: op of na 1 januari 1997 t/m 31 december 1998
Senioren
: vóór 1 januari 1997

Dispensatie
e

Uitkomend in de 1 klasse mag voor maximaal twee spelers per leeftijdscategorie dispensatie worden
aangevraagd. De verleende dispensatie is teamgericht. De speler is niet gerechtigd om in een ander
team binnen de aanduiding waarvoor dispensatie is verleend, uit te komen. Verzoek tot dispensatie
kan worden gedaan via zaal-wedstrijdzaken@knvb.nl.
DISPENSATIELEEFTIJDEN MANNEN/VROUWEN/JONGENS/MEISJESSEIZOEN 2015/’16
D- pupillen (11)
C- junioren (13)
B- junioren (15)
A- junioren (17)
Senioren (19)

: op of na 1 januari 2004 t/m 31 december 2004 voor de E- pupillen.
: op of na 1 januari 2002 t/m 31 december 2002 voor de D- pupillen.
: op of na 1 januari 2000 t/m 31 december 2000 voor de C- junioren.
: op of na 1 januari 1998 t/m 31 december 1998 voor de B- junioren.
: op of na 1 januari 1996 t/m 31 december 1996 voor de A- junioren

LEEFTIJDEN GEMENGD (J/M) VROUWEN/MEISJES SEIZOEN 2015/’16
ME/E- pupillen (9/10) : op of na 1 januari 2005 t/m 31 december 2006
MD/D- pupillen (11/12) : op of na 1 januari 2003 t/m 31 december 2004
MC/C- junioren (13/14) : op of na 1 januari 2001 t/m 31 december 2002
MB/B- junioren (15/16) : op of na 1 januari 1999 t/m 31 december 2000
MA/A- junioren (17/18) : op of na 1 januari 1997 t/m 31 december 1998
Vrouwen
: vóór 1 januari 1997
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DISPENSATIELEEFTIJDEN GEMENGD (J/M) VROUWEN/MEISJES SEIZOEN 2015/’16
MD/D- pupillen (11)
: op of na 1 januari 2004 t/m 31 december 2004 voor de E- pupillen.
GEEN DISPENSATIE INDIENEN
MC/C- junioren (13) : op of na 1 januari 2002 t/m 31 december 2002 voor de D- pupillen.
GEEN DISPENSATIE INDIENEN
MB/B- junioren (15) : op of na 1 januari 2000 t/m 31 december 2000 voor de C- junioren.
GEEN DISPENSATIE INDIENEN
MA/A- junioren (17) : op of na 1 januari 1998 t/m 31 december 1998 voor de B- junioren.
GEEN DISPENSATIE INDIENEN
Vrouwen (19)
: op of na 1 januari 1996 t/m 31 december 1996 voor de A- junioren.
GEEN DISPENSATIE INDIENEN

Inschrijving
Veldvoetbalclubs kunnen voor het nieuwe zaalvoetbalseizoen 2015/’16 via Sportlink inschrijven.
Een veldvoetbalvereniging die nog geen zaalvoetbal aanbiedt, dient er voor te zorgen dat zij de
activiteit “zaalvoetbal “ kunnen gebruiken. De vereniging stuurt een e-mail naar zaalwedstrijdzaken@knvb.nl zodat dit in gang kan worden gezet.
Voor de jeugdcompetities kunnen de verenigingen die met jeugd mee willen doen, inschrijven voor de
e
1 klasse. Alleen in West I (Amsterdam tot Den Helder) kunnen verenigingen ook inschrijven voor
Topklassen voor de junioren en D-pupillen. De inschrijvingen voor zaalvoetbal lopen tot 14 juli 2015

Kosten
Reeks pupillen
Inleggeld KNVB
Toeslagveld KNVB*
Zaalhuur
Scheidsrechters
Totale kosten

€
€
€
€

14,65
9,70
200,00
62,50

€

286,85

* Toeslag KNVB is het bedrag dat een pupil betaalt aan de KNVB als hij/zij op het veld speelt.
Per speler is deze € 0,97. Speelt de pupil niet op het veld, dan is de KNVB contributie € 7,40.
* De kosten voor huur van de zaal en de scheidsrechter (reiskosten) zijn variabel.
De kosten voor een reeks zijn vastgesteld op € 300, - .
Deze bedragen betaalt de vereniging via de rekening courant.
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Reeks junioren
Inleggeld KNVB
Toeslagveld KNVB*
Zaalhuur
Scheidsrechters

€
€
€
€

24,45
14,90
225,00
62,50

Totale kosten

€

326,85

* Toeslag KNVB is het bedrag dat een junior betaalt aan de KNVB als hij / zij op het veld speelt.
Per speler is deze € 1,49. Speelt de junior niet op het veld, dan is de KNVB-contributie € 7,92.
* De kosten voor de huur van de zaal en de scheidsrechter (reiskosten) zijn variabel.
De kosten voor een reeks zijn vastgesteld op € 350, - .
Deze bedragen betaalt de vereniging via de rekening courant.

Taken KNVB
De KNVB regelt:
 Huren van de zalen;
 Ontwikkeling competitieprogramma’s;
 Verwerken van uitslagen en standen;
 Betalen van de huren aan sporthalverhuurders;
 Eventueel nog een geringe ondersteuning van de clubs.

Opleidingen
Voor het begeleiden van zaalvoetbalteams bij de jeugd is het mogelijk om opleidingen te volgen.
Een mooi begin is de J(eugd) Z(aal) V(oetbal) L(eider). Je kunt op deze pagina
http://trainers.voetbal.nl/opleidingen/24698/jeugdzaalvoetballeider informatie vinden over deze
opleiding.
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