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VOORWOORD
Het zaalvoetbal is in het seizoen 2011/’12 een zelfstandige tak binnen de KNVB. Dit betekent
dat voor de ontwikkeling van het zaalvoetbal, de mensen die met zaalvoetbal bezig zijn richting
geven aan het zaalvoetbal.
De ambities waarvoor het zaalvoetbal kiest, zijn:




Nederland bij de beste tien van de wereld,
Meer dan 130.000 leden bij de KNVB,
Een beter imago voor het zaalvoetbal.

Op districtsniveau betekent dit dat binnen het RZC talenten van de verenigingen opgeleid
worden om straks bij de Top Tien van de wereld te horen. Onder leiding van de districtscoach
krijgen deze talenten de beginselen aangereikt, die moeten leiden tot een topzaalvoetballer.
Op competitieniveau betekent dit dat meer jongeren uitdagingen dienen te vinden om hun
talenten te showen en dat er ook een aanbod wordt ontwikkeld om meer jongeren, meisjes en
jongens, te laten zaalvoetballen. Op deze wijze breidt het aantal jeugdige zaalvoetballers uit en
komt er ongetwijfeld meer talent.
Talentherkenning dient dan te leiden tot sterke selecties van O15, O17 en O19, die in
competities spelen tegen de beste zaalvoetballers uit de andere districten.
Voor de vrouwen is er sinds 2011/’12 een eredivisie voor vrouwen. Deze kwalitatieve competitie
zorgt voor de ontwikkeling van de speelsters.
Om de betere spelers nog meer de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen zijn er dit
seizoen ook interregionale en nationale selecties.
Landelijke kampioenschappen voor clubteams, landelijke competitie voor de A- en de Bjunioren, opleidingen voor jeugdcoaches zijn wensen voor de komende jaren om samen met de
verenigingen te ontwikkelen.
Tenslotte is het natuurlijk van groot belang, dat iedere jeugdspeler en speelster kan deelnemen
aan een competitie die past. Je kan dit al zien aan de opzet van de D- pupillen en de meisjes
competities die in het district zijn gestart.
In dit document kan iedereen lezen wat er in het district op dit moment mogelijk is voor
jeugdspelers en op welke wijze een club met jeugdteams kan starten.
Heeft u interesse om een jeugdafdeling zaalvoetbal te starten of uit te breiden?
Maakt u dit s.v.p. kenbaar aan ons. Dat is mogelijk per mail west1-competitie-zaal@knvb.nl.
Alleen als u uw wensen aan ons kenbaar maakt kunnen wij gericht een competitie opzetten in
uw regio. In de bijlage vindt u een opgave formulier voor de aanmelding van jeugdteams.
Marius Privée (Zaalvoetbalontwikkeling Nederland)
Zaalvoetbalteam district West I
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INLEIDING
Jeugdzaalvoetbal West I
In West I speelt de jeugd al enige jaren in competities (na- en voorjaarsreeks). Veel
zaalvoetbalverenigingen bieden jongens vanaf de D- pupillen de kans om in de zaal te
e
voetballen. Er is keuze uit recreatieve competitie, teams spelen in de 1 klasse, en uit
prestatieve competitie, de Topklasse.
Voor de meisjes is er een mogelijkheid om in het seizoen 2013/’14 deel te nemen aan
toernooien om het meisjeszaalvoetbal meer aandacht te geven. Veldvoetbalverenigingen met
meisjesvoetbal, zaalvoetbalacademies, scholen en verenigingen met meisjeszaalvoetbal wordt
de mogelijkheid geboden het zaalvoetbal voor meisjes te ontdekken en te promoten.
De competities voor de jeugd in district West I zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:





Indeling op postcode (dichtbij huis)
Lage kosten voor de teams
Vroeg op de avond spelen
Spelen op een vaste avond (Topklasse)

Verenigingen
Aan de zaalvoetbalcompetities nemen zowel zaalvoetbalverenigingen als
veldvoetbalverenigingen met een zaalvoetbalafdeling deel. De zaalvoetbalverenigingen werken
soms samen met veldvoetbalverenigingen, zodat trainingstijden en wedstrijddagen op elkaar
afgestemd kunnen worden.
Bij veldvoetbalverenigingen met een zaalvoetbalafdeling zien we de volgende tegengestelde
profielen:



Wel zaalvoetbal spelen maar geen aandacht hiervoor
Zaalvoetbal is een onderdeel van het jeugdbeleid

Bij het eerste profiel zien we vaak dat ouders van zaalvoetballende jongens en meisjes de
afdeling leiden, maar er geen enkel contact is met de veldafdeling over het voetballen in de
zaal.
Het tweede profiel zien we eigenlijk maar bij een enkele vereniging terug. De gedachte
hierachter is dat zaalvoetbal spelers beter kan maken en dat het dus gebruikt kan worden als
een extra trainingsvorm binnen de vereniging. Op deze manier is er een samenwerking tussen
veldvoetbal en zaalvoetbal.

Waarom zaalvoetbal bij de jeugd?
In landen als Spanje en Brazilië hoef je niemand te overtuigen van de gedachte dat zaalvoetbal
helpt aan de ontwikkeling van een voetballer. Negen spelers van Barcelona hebben in hun
jeugd zaalvoetbal gespeeld. Daarnaast is het een extra platform voor spelers en speelsters die
niet de stap maken naar het topvoetbal op het veld om de top te halen in de zaal.
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In Nederland is voor de jeugd de keuze gemaakt voor 4 tegen 4 als trainingsvorm voor het
veldvoetbal. Deze vorm is natuurlijk gekozen als een middel om spelers en speelsters te
ontwikkelen. Zaalvoetbal is een andere goede mogelijkheid om spelers verder te ontwikkelen.

Wat vraagt zaalvoetbal van een voetballer?







Vaker handelen
Sneller handelen
Techniek
Explosiviteit
Tactisch inzicht (aanvallen, verdedigen en omschakelen)
Veelzijdigheid

Wat biedt zaalvoetbal uw leden (voor veldvoetbalverenigingen)?





Extra trainingen voor jonge talenten
Een leven lang voetbal; mogelijkheid om te blijven voetballen voor de doelgroep 10-18
jaar op flexibele tijden
Training voor jeugd in de winter
Behoud van leden

Lionel Messi
“When I was a young boy in Argentina, I played futsal in the street and in a club. It was
great fun and helped me to become the player I am today”.

Cristiano Ronaldo
“During my childhood in Portugal, we only played futsal. The small pitch helped me to
improve my footwork and whenever I played futsal, I felt free. If it weren’t for futsal, I
wouldn’t be the player I am today”.
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COMPETITIES
§1. A- junioren Topklasse
In het seizoen 2007/’08 zijn de verenigingen samen met de KNVB een Topklasse gestart.
Bij deze klasse zijn de reisafstanden groter dan in de reeksen. Tevens is gekeken naar de
ambitie van de vereniging. De wedstrijden zijn gepland op woensdagavond om 20.00 uur.
Voor de Topklasse A- junioren is een protocol gereed (zie bijlage)
§1.1. Promotie
e
Teams die in het seizoen 2013/`14 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
§1.2. Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule:
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
e
1 klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules:
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
e

§2. A- junioren 1 klasse
A- junioren teams worden ingedeeld in een na- en voorjaarsreeks. Deze reeksen deelt de KNVB
in op postcode zodat de reisafstanden beperkt zijn. Na de najaarsreeks volgt er een nieuwe
indeling om er zodoende voor te zorgen dat er een gelijkwaardige competitie komt. Voor de
najaarsreeks worden poules geformeerd van minimaal 6 en maximaal 8 teams. Uitgangspunten
zijn;
 reistijd maximaal 30 minuten
 aanvangstijd maximaal 20.30 uur
De voorjaarsreeks wordt ingedeeld op basis van de eindrangschikking van de najaarsreeks.
Hierbij kan het mogelijk zijn dat de maximale reistijd van 30 minuten wordt overschreden mits
de vereniging daarmee instemt. In de voorjaarsreeks bestaat een poule uit maximaal 6 teams.
§2.1. Leeftijdsgrenzen seizoen 2013 /`14
A- junioren (17/18): geboren op of na 1 januari 1995 t/m 31 december 1996
Dispensatie wordt verleend aan spelers
Senioren (19): geboren op of na 1 januari 1994 t/m 31 december 1994 voor de A- junioren.
Voor teams uitkomend in de Topklasse (= A categorie) geldt dat er alleen in uitzonderlijke
gevallen dispensatie wordt verleend.
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§3. B- junioren Topklasse
In navolging van de Topklasse A- junioren is besloten om in het seizoen 2008/`09 te starten met
een Topklasse B- junioren. De speelavond voor de Topklasse B- junioren is de vrijdagavond en
de wedstrijden starten om 20.00 uur. Voor de Topklasse B- junioren is een protocol gereed (zie
bijlage).
§3.1. Promotie
e
Teams die in het seizoen 2013/’14 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
§3.2. Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
e
1 klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
e

§4. B- junioren 1 klasse
B- junioren teams worden ingedeeld in een na- en voorjaarsreeks. Deze reeksen deelt de KNVB
in op postcode zodat de reisafstanden beperkt zijn. Na de najaarsreeks volgt er een nieuwe
indeling om zodoende er voor te zorgen dat er een gelijkwaardige competitie komt. Voor de
najaarsreeks worden poules geformeerd van minimaal 6 en maximaal 8 teams. Uitgangspunten
zijn;
 reistijd maximaal 30 minuten
 aanvangstijd maximaal 20.10 uur
De voorjaarsreeks wordt ingedeeld op basis van de eindrangschikking van de najaarsreeks.
Hierbij kan het mogelijk zijn dat de maximale reistijd van 30 minuten wordt overschreden mits
de vereniging daarmee instemt. In de voorjaarsreeks bestaat een poule uit maximaal 6 teams.
§4.1. Leeftijdsgrenzen seizoen 2013/’14
B- junioren (15/16): geboren op of na 1 januari 1997 t/m 31 december 1998
Dispensatie wordt verleend aan spelers
A- junioren (17): geboren op of na 1 januari 1996 t/m 31 december 1996 voor de B- junioren.
Voor teams uitkomend in de Topklasse (= A categorie) geldt dat er alleen in uitzonderlijke
gevallen dispensatie wordt verleend.
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§5. Topklasse C- junioren
Voor het seizoen 2013/’14 is besloten om, in navolging van de Topklasse A- en B- junioren, te
starten met de Topklasse C- junioren. De speelavond voor de Topklasse C- junioren is de
woensdagavond en de wedstrijden starten om 19.15 uur. Voor de Topklasse C- junioren is een
protocol gereed (zie bijlage).
§5.1. Promotie
e
Teams die in het seizoen 2013/’14 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
§5.2. Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
e
1 klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
e

§6. C- junioren 1 klasse
C- junioren teams worden ingedeeld in een na- en voorjaarsreeks. Deze reeksen deelt de
KNVB in op postcode zodat de reisafstanden beperkt zijn. Na de najaarsreeks volgt er een
nieuwe indeling om zodoende er voor te zorgen dat er een gelijkwaardige competitie komt. Voor
de najaarsreeks worden poules geformeerd van minimaal 6 en maximaal 8 teams.
Uitgangspunten zijn;
 reistijd maximaal 30 minuten
 aanvangstijd maximaal 20.10 uur
De kampioenen van de najaarsreeks worden uitgenodigd voor het districtsjeugdkampioenschap
dat wordt gehouden op 20 april (eerste paasdag)
De voorjaarsreeks wordt ingedeeld op basis van de eindrangschikking van de najaarsreeks.
Hierbij kan het mogelijk zijn dat de maximale reistijd van 30 minuten wordt overschreden mits
de vereniging daarmee instemt. In de voorjaarsreeks bestaat een poule uit maximaal 6 teams.
§6.1. Leeftijdsgrenzen seizoen 2013/’14
C- junioren (13/14): geboren op of na 1 januari 1999 t/m 31 december 2000. Dispensatie wordt
verleend aan spelers
B- junioren (15): geboren op of na 1 januari 1998 t/m 31 december 1998 voor de C- junioren.
Voor teams uitkomend in de Topklasse (= A categorie) geldt dat er alleen in uitzonderlijke
gevallen dispensatie wordt verleend.
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§7. Topklasse D- pupillen
Voor het seizoen 2013/’14 is besloten om, in navolging van de Topklasse A- en B- junioren, te
starten met de Topklasse D- pupillen. De speelavond voor de Topklasse D- pupillen is de
vrijdagavond en de wedstrijden starten om 19.15 uur. Voor de Topklasse D- pupillen is een
protocol gereed.
§7.1. Promotie
e
Teams die in het seizoen 2013/’14 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
§7.2. Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
e
1 klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
e

§8. D- pupillen 1 klasse
D- pupillen teams worden ingedeeld in een na- en voorjaarsreeks. Deze reeksen deelt de KNVB
in op postcode zodat de reisafstanden beperkt zijn.
Na de najaarsreeks volgt er een nieuwe indeling om er zodoende voor te zorgen dat er een
gelijkwaardige competitie komt. Voor de najaarsreeks worden poules geformeerd van minimaal
5 en maximaal 8 teams.
Uitgangspunten zijn;
 reistijd maximaal 30 minuten
 aanvangstijd maximaal 19.45 uur
De wedstrijden van de D- pupillen hebben een duur van 2 x 20 minuten.
De kampioenen van de najaarsreeks worden uitgenodigd voor het districtsjeugdkampioenschap
dat wordt gehouden op 20 april (eerste paasdag)
De voorjaarsreeks wordt ingedeeld op basis van de eindrangschikking van de najaarsreeks.
Hierbij kan het mogelijk zijn dat de maximale reistijd van 30 minuten wordt overschreden mits
de vereniging daarmee instemt. In de voorjaarsreeks bestaat een poule uit maximaal 6 teams.
§8.1. Leeftijdsgrenzen seizoen 2013/’14
D- pupillen (11/12): geboren op of na 1 januari 2001 t/m 31 december 2002. Dispensatie wordt
verleend aan spelers.
C- junioren (13): geboren op of na 1 januari 2000 t/m 31 december 2000 voor de D- pupillen.
Voor teams uitkomend in de Topklasse (= A categorie) geldt dat er alleen in uitzonderlijke
gevallen dispensatie wordt verleend.
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§9. Meisjesteams
In het seizoen 2011/’12 is gestart met een landelijke eredivisie zaalvoetbal vrouwen en zijn er
afspraken gemaakt tussen de clubs onderling om te starten met meisjeszaalvoetbal. Enkele
verenigingen in ons district hebben vanaf het seizoen 2011/’12 deelgenomen aan de meisjes
C- junioren competitie. In het seizoen 2013/’14 willen we naast de meisjes C- junioren
competitie een meisjes B- junioren competitie gaan starten bij voldoende animo van de
verenigingen.
Meisjes teams worden ingedeeld in een na- en voorjaarsreeks. Deze reeksen deelt de KNVB in
op postcode zodat de reisafstanden beperkt zijn. Na de najaarsreeks volgt er een nieuwe
indeling om er zodoende voor te zorgen dat er een gelijkwaardige competitie komt. Voor de
najaarsreeks worden poules geformeerd van minimaal 5 en maximaal 8 teams. Uitgangspunten
zijn;
 reistijd maximaal 30 minuten
 aanvangstijd maximaal 20.10 uur
 De wedstrijden van de meisjes C- junioren hebben een duur van 2 x 20 minuten.
Indien de competitie niet haalbaar is dan bestaat de mogelijkheid om toernooien op avonden en
andere momenten (weekenden of vakanties) te organiseren voor deze teams
§9.1. Leeftijdsgrenzen seizoen 2013/’14
Voor meisjesteams gelden dezelfde dispensatieregelingen als voor jongens. Spelen meisjes
echter in een gemengde competitie dan zijn onderstaande data van toepassing.
§9.2.

Leeftijdsgrenzen gemengd Vrouwen/Meisjes seizoen 2013/’14

ME/E- pupillen (9/10):
MD/D- pupillen (11/12):
MC/C- junioren (13/14):
MB/B- junioren (15/16):
MA/A- junioren (17/18):
Vrouwen:

geboren op of na 1 januari 2003 t/m 31 december 2004
geboren op of na 1 januari 2001 t/m 31 december 2002
geboren op of na 1 januari 1999 t/m 31 december 2000
geboren op of na 1 januari 1997 t/m 31 december 1998
geboren op of na 1 januari 1995 t/m 31 december 1996
geboren vóór 1 januari 1995

Dispensatieleeftijden gemengd Vrouwen/Meisjes seizoen 2013/’14. Als een meisje deelneemt in
een jongensteam zijn onderstaande regels voor haar van toepassing.
§9.3.

Dispensatieleeftijden gemengd Vrouwen/Meisjes seizoen 2013/’14

MC/C- junioren (13):

geboren op of na 1 januari 2000 t/m 31 december 2000 voor de
D- pupillen. GEEN DISPENSATIE NODIG

MB/B- junioren (15):

geboren op of na 1 januari 1998 t/m 31 december 1998 voor de
C- junioren. GEEN DISPENSATIE NODIG

MA/A- junioren (17):

geboren op of na 1 januari 1996 t/m 31 december 1996 voor de
B- junioren. GEEN DISPENSATIE NODIG

Vrouwen senioren (19):

geboren op of na 1 januari 1994 t/m 31 december 1994 voor de
A- junioren. GEEN DISPENSATIE NODIG
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§10. Scheidsrechters voor jeugdteams
Door de toename van het aantal zaalvoetbal teams is het noodzakelijk dat er genoeg mensen
zijn die deze wedstrijden willen fluiten. Binnen de verenigingen kan de oudere jeugd gevraagd
worden om de jongere jeugd te fluiten. Het jeugdlid kan dan BOS- zaalvoetbal cursus volgen.
Een scheidsrechter krijgt een vergoeding van ongeveer € 10,- voor het fluiten van twee
wedstrijden en welk jeugdlid wil nu niet een baantje waar je heerlijk bezig bent met je hobby.
§11. Opleiding voor jeugdcoaches
Met de ontwikkeling van het jeugdzaalvoetbal is er vanuit de academie in Zeist een opleiding tot
jeugdzaalvoetballeider ontwikkeld. De opleiding is voor mensen die jeugdteams begeleiden
vóór, tijdens en na de wedstrijden. De cursus gaat uit van de praktijk.
Het cursusdeel bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 uur en wordt op doordeweekse avonden
of zaterdag overdag gegeven. Als er veel kandidaten van één vereniging zijn, kan de cursus bij
die vereniging worden georganiseerd. De deelnemers die aan de gestelde eisen voldoen,
ontvangen een diploma.
§12. Zaalvoetbalteam
Naar aanleiding van de nota “Zaalvoetbal op de kaart “, heeft deze tak van de KNVB een
nieuwe structuur gekregen. Deze nieuwe structuur houdt in dat de tak zaalvoetbal zelf zijn eigen
ontwikkeling ter hand kan nemen. Zaalvoetbal en veldvoetbal blijven natuurlijk op allerlei
gebieden samenwerken.
Om dit in de districten gestalte te geven, zijn er in ieder district teams gevormd die de
verenigingen ondersteunen.
In het district West 1 ziet dit team er als volgt uit:
Arbeidsorganisatie;
Naam
Algemeen adres
Ron Kauwen (Landelijke competitie/competitie)
Hjalmar Hoekema (Competitie/districtscoach)
Kevin Dinkelberg (Competitie)
Wesley Lagerwey (Organisatie)
Simone de Vries (Ondersteuning)

district
West I
West I
West I
West I
West I
West I

e-mailadres
west1-competitie-zaal@knvb.nl
zaal-wedstrijdzaken@knvb.nl

4 maal per seizoen wordt een klankbordgroep geraadpleegd over de jeugdcompetities.
De volgende personen hebben zitting in deze groep;
Naam
Cor Ernest ( voorzitter)
Patrick de Vries
Raijer Mooy
Richard Mooijer
Peter de Jong
Ramón Mers

12

district
West I
West I
West I
West I
West I
West I

e-mailadres
west1-competitie-zaal@knvb.nl
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§13. Zaalvoetbalcentrum
Het seizoen 2008/’09 was het eerste seizoen voor het Regionaal Zaalvoetbal Centrum.
Dit centrum is ondergebracht in Sporthallen Zuid te Amsterdam.
Het centrum dient als middelpunt voor alle zaalvoetbalactiviteiten in ons district.
In het komende jaar vinden er de volgende activiteiten plaats:
- Dinsdag en/of donderdag trainingen Talententeams O15, O17 en O19,
- Oefenwedstrijden Talententeams O15, O17 en O19,
- Opleidingen voor aanstaande trainers en coaches,
- Bijscholingen voor het behouden van de licenties voor trainer/coaches,
- Zaalvoetbalsymposium en vergaderingen diverse zaalcommissies,
- Bijeenkomsten voor scheidsrechters.
Het centrum is ook de plek voor finales, beslissingswedstrijden, jeugdkampioenschappen van
het district en natuurlijk ook voor interlands.
§14. Competities voor scholen
Op enkele plaatsen in ons district vinden scholencompetities plaats, waarbij scholen na
schooltijd zaalvoetballen in competitieverband. Verschillende typen onderwijs, basisscholen,
scholen voor voortgezet onderwijs en MBO scholen (ROC’s) doen hieraan mee.
De leerlingen, meisjes en jongens, spelen hun wedstrijden direct na schooltijd. Natuurlijk steunt
de KNVB de werkzaamheden voor deze competities. Belangrijk is dat er overleg is met de
gemeente of andere partners om een gezamenlijke aanpak mogelijk te maken.
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§15.

Uitgangspunten

Om deze competities op te zetten kiest de KNVB voor enkele uitgangspunten:
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De vereniging is samen met de school de spil van deze activiteit.
De leerlingen worden met een speciale contributie lid van de vereniging.
De competitie is een breedtesport aanbod voor de deelnemers
De competitie is op maat en zorgt er voor dat iedere leerling op zijn/haar niveau kan
deelnemen aan deze competitie
De mogelijkheid om binnen deze competitie bepaalde vormen van stage te lopen
De mogelijkheid om opleidingen op het gebied van zaalvoetbal aan te bieden.
Doorstroming naar reguliere competities
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§16. Zaalvoetbalacademie
In het seizoen 2010/’11 startte de KNVB in het kader van Tijd voor Sport met het project
Zaalvoetbalscholen (nu zaalvoetbalacademie). Bij 7 verenigingen in Nederland startten in maart
2011 de opzet van deze scholen. Meisjes en jongens kunnen op deze wijze kennismaken met
zaalvoetbal (12 activiteiten).
Trainingen worden gegeven door trainers en spelers van de vereniging.
De deelnemers betalen een geringe bijdrage voor deze zaalvoetbalscholen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met het zaalvoetbalteam West I.
§17. W intercompetitie
Al enkele jaren vinden er op plekken in ons district wintercompetities plaats. Deze competities
bieden de vereniging de kans om op momenten dat de velden slecht zijn en de temperatuur
daalt, deel te nemen aan wedstrijden in de zaal. Afgelopen seizoen hebben B- en C- junioren,
D-, E- en F- pupillen en meisjes C- junioren en meisjes D- pupillen van het aanbod om in de
winter te zaalvoetballen gebruik gemaakt. Het totale aantal teams dat deelnam was 512.
Ook dit jaar zet de KNVB zich weer in om op deze wijze een aanbod te doen.
§18. Meedoen aan jeugdcompetities zaalvoetbal
Veel jongens en meisjes willen in de zaal spelen, dit blijkt uit de ontwikkeling van het
zaalvoetbal. Veel trainers op het veld vinden het maar niks. Zij missen hun spelers/speelsters
tijdens trainingen en hebben ergens gehoord dat in de zaal veel blessures voorkomen.
De problemen voor wat betreft het missen van spelers of speelsters hoeft geen belemmering te
zijn, omdat wij gezamenlijk afspraken kunnen maken over de speelavonden v.w.b. het
jeugdzaalvoetbal.
§19. Inschrijven
Indien u mee wilt doen aan een jeugdcompetitie in uw omgeving dan hoeft u slechts het
volgende te doen. Stuur uw wensen per mail naar west1-competitie-zaal@knvb.nl en we nemen
contact op met de contactpersoon. Dit geldt voor verenigingen die nog niet meedoen aan de
zaalvoetbalcompetitie en nog niet ingeschreven hebben met één of meerdere teams.
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BIJLAGE
Protocol Topklasse A- junioren
Wedstrijden
De speeldag is woensdag en het tijdstip van spelen is 20.00 uur. Voor deze wedstrijden gelden
de regels van de A- categorie. De thuisspelende vereniging zorgt voor toezicht in de sporthal
i.v.m. veiligheid
Scheidsrechter
De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters uit ZV01 – ZV03. Indien een
scheidrechters door omstandigheden niet aanwezig is, heeft de thuisspelende club een
inspanningsverplichting om een scheidsrechter te zoeken (de persoon dient wel gediplomeerd
te zijn). Elke thuisspelende ploeg zorgt voor een lijnrechter.
Materialen
Er wordt gespeeld met wedstrijdballen van de thuisclub. De teamkleuren geven de verenigingen
door aan west1-competitie-zaal@knvb.nl.
Teams
Ieder team staat onder begeleiding van een coach ouder dan 18 jaar. Het is gewenst dat de
thuisspelende vereniging zowel de tegenstander als de scheidsrechter op een juiste wijze
ontvangt.
- Spelers dienen tijdens de wedstrijd shirts met rugnummers te dragen en scheenbeschermers.
- Spelers die geen spelerspas hebben, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
- Spelers met dispensatie kunnen in uitzonderlijke gevallen deelnemen aan deze competitie.
Fair Play
Voor de wedstrijd stellen spelers en scheidsrechters zich op rondom de middencirkels en de
thuispelende club loopt langs de scheidsrechter en tegenpartij en zij wensen elkaar een
sportieve wedstrijd.
Kampioenschapreglement
Afhankelijk van de competitieopzet wordt het volgende kampioenschapreglement gehanteerd:
1 Topklasse: de nummers 1 t/m 4 van de competitie spelen halve finale play-off wedstrijden
voor plaatsing voor de finale, waarbij de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 tegen elkaar
uitkomen. De halve finale play-off gaat over 2 wedstrijden, waarbij het team dat het laagst is
geëindigd in de reguliere competitie met een thuiswedstrijd begint. De winnaar over beide
wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijdens de jeugdkampioenschappen
van het district.
2 Topklassen: de nummers 1 en 2 van elke poule spelen halve finale play-off wedstrijden voor
plaatsing voor de finale. De nummer 1 van poule A speelt tegen de nummer 2 van poule B en
de nummer 1 van poule B speelt tegen de nummer 2 van poule B. De halve finale play-off gaat
over 2 wedstrijden, een uit- en thuiswedstrijd, waarbij de nummers 2 eerst thuis spelen. De
winnaar over beide wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijdens de
jeugdkampioenschappen van het district.
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Communicatie
De verenigingen kunnen zelf zorgen voor het plaatsen van berichten op websites, in regionale
bladen of in weekbladen.
Promotie en degradatie
Promotie
e
Teams die in het seizoen 2013/`14 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule:
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
1e klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules:
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
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Protocol Topklasse B- junioren
Wedstrijden
De speeldag is vrijdag en het tijdstip van spelen is 20.00 uur. Voor deze wedstrijden gelden de
regels van de A- categorie. De thuisspelende vereniging zorgt voor toezicht in de sporthal i.v.m.
veiligheid
Scheidsrechter
De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters uit ZV03 – ZV04. Indien een
scheidrechters door omstandigheden niet aanwezig is, heeft de thuisspelen club een
inspanningsverplichting om een scheidsrechter te zoeken (dient gediplomeerd te zijn).
Elke thuisspelende ploeg zorgt voor een lijnrechter.
Materialen
Er wordt gespeeld met wedstrijdballen van de thuisclub. De teamkleuren geven de verenigingen
door aan west1-competitie-zaal@knvb.nl.
Teams
Ieder team staat onder begeleiding van een coach ouder dan 18 jaar. Het is gewenst dat de
thuisspelende vereniging zowel de tegenstander als de scheidsrechter op een juiste wijze
ontvangt.
- Spelers dienen tijdens de wedstrijd shirts met rugnummers te dragen en scheenbeschermers.
- Spelers die geen spelerspas hebben, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
- Spelers met dispensatie kunnen in uitzonderlijke gevallen deelnemen aan deze competitie.
Fair Play
Voor de wedstrijd stellen spelers en scheidsrechters zich op rondom de middencirkel en de
thuispelende club loopt langs de scheidsrechter en tegenpartij en zij wensen elkaar een
sportieve wedstrijd.
Kampioenschapreglement
Afhankelijk van de competitieopzet wordt het volgende kampioenschapreglement gehanteerd:
1 Topklasse: de nummers 1 t/m 4 van de competitie spelen halve finale play-off wedstrijden
voor plaatsing voor de finale, waarbij de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 tegen elkaar
uitkomen. De halve finale play-off gaat over 2 wedstrijden, waarbij het team dat het laagst is
geëindigd in de reguliere competitie met een thuiswedstrijd begint. De winnaar over beide
wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijdens de jeugdkampioenschappen
van het district.
2 Topklassen: de nummers 1 en 2 van elke poule spelen halve finale play-off wedstrijden voor
plaatsing voor de finale. De nummer 1 van poule A speelt tegen de nummer 2 van poule B en
de nummer 1 van poule B speelt tegen de nummer 2 van poule B. De halve finale play-off gaat
over 2 wedstrijden, een uit- en thuiswedstrijd, waarbij de nummers 2 eerst thuis spelen. De
winnaar over beide wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijdens de
jeugdkampioenschappen van het district.
Communicatie
De verenigingen kunnen zelf zorgen voor het plaatsen van berichten op websites, in regionale
bladen of in weekbladen.
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Promotie en degradatie
Promotie
e
Teams die in het seizoen 2013/`14 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule:
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
1e klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules:
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
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Protocol Topklasse C- junioren
Wedstrijden
De speeldag is woensdag en het tijdstip van spelen is 19.15 uur. Voor deze wedstrijden gelden
de regels van de A- categorie. De thuisspelende vereniging zorgt voor toezicht in de sporthal
i.v.m. veiligheid
Scheidsrechter
De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters uit ZV03 – ZV04. Indien een
scheidrechters door omstandigheden niet aanwezig is, heeft de thuisspelen club een
inspanningsverplichting om een scheidsrechter te zoeken (dient gediplomeerd te zijn).
Elke thuisspelende ploeg zorgt voor een lijnrechter.
Materialen
Er wordt gespeeld met wedstrijdballen van de thuisclub. De teamkleuren geven de verenigingen
door aan west1-competitie-zaal@knvb.nl.
Teams
Ieder team staat onder begeleiding van een coach ouder dan 18 jaar. Het is gewenst dat de
thuisspelende vereniging zowel de tegenstander als de scheidsrechter op een juiste wijze
ontvangt.
- Spelers dienen tijdens de wedstrijd shirts met rugnummers te dragen en scheenbeschermers.
- Spelers die geen spelerspas hebben, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
- Spelers met dispensatie kunnen in uitzonderlijke gevallen deelnemen aan deze competitie.
Fair Play
Voor de wedstrijd stellen spelers en scheidsrechters zich op rondom de middencirkel en de
thuispelende club loopt langs de scheidsrechter en tegenpartij en zij wensen elkaar een
sportieve wedstrijd. Na afloop dezelfde opstelling en nu loopt de bezoekende vereniging langs
en bedankt de scheidsrechters en de tegenpartij
Kampioenschapreglement
Afhankelijk van de competitieopzet wordt het volgende kampioenschapreglement gehanteerd:
1 Topklasse: de nummers 1 t/m 4 van de competitie spelen halve finale play-off wedstrijden
voor plaatsing voor de finale, waarbij de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 tegen elkaar
uitkomen. De halve finale play-off gaat over 2 wedstrijden, waarbij het team dat het laagst is
geëindigd in de reguliere competitie met een thuiswedstrijd begint. De winnaar over beide
wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijdens de jeugdkampioenschappen
van het district.
2 Topklassen: de nummers 1 en 2 van elke poule spelen halve finale play-off wedstrijden voor
plaatsing voor de finale. De nummer 1 van poule A speelt tegen de nummer 2 van poule B en
de nummer 1 van poule B speelt tegen de nummer 2 van poule B. de halve finale play-off gaat
over 2 wedstrijden, een uit- en thuiswedstrijd, waarbij de nummers 2 eerst thuis spelen. De
winnaar over beide wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijdens de
jeugdkampioenschappen van het district.
Communicatie
De verenigingen kunnen zelf zorgen voor het plaatsen van berichten op websites, in regionale
bladen of in weekbladen.
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Promotie en degradatie
Promotie
e
Teams die in het seizoen 2013/`14 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule:
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
1e klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules:
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
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Protocol Topklasse D- pupillen
Wedstrijden
De speeldag is vrijdag en het tijdstip van spelen is 19.15 uur. Voor deze wedstrijden gelden de
regels van de A- categorie. De thuisspelende vereniging zorgt voor toezicht in de sporthal i.v.m.
veiligheid
Scheidsrechter
De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters uit ZV04 – ZV05. Indien een
scheidrechters door omstandigheden niet aanwezig is, heeft de thuisspelen club een
inspanningsverplichting om een scheidsrechter te zoeken (dient gediplomeerd te zijn).
Elke thuisspelende ploeg zorgt voor een lijnrechter.
Materialen
Er wordt gespeeld met wedstrijdballen van de thuisclub. De teamkleuren geven de verenigingen
door aan west1-competitie-zaal@knvb.nl.
Teams
Ieder team staat onder begeleiding van een coach ouder dan 18 jaar. Het is gewenst dat de
thuisspelende vereniging zowel de tegenstander als de scheidsrechter op een juiste wijze
ontvangt.
- Spelers dienen tijdens de wedstrijd shirts met rugnummers te dragen en scheenbeschermers.
- Spelers die geen spelerspas hebben, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
- Spelers met dispensatie kunnen in uitzonderlijke gevallen deelnemen aan deze competitie.
Fair Play
Voor de wedstrijd stellen spelers en scheidsrechters zich op rondom de middencirkel en de
thuispelende club loopt langs de scheidsrechter en tegenpartij en zij wensen elkaar een
sportieve wedstrijd.
Kampioenschapreglement
Afhankelijk van de competitieopzet wordt het volgende kampioenschapreglement gehanteerd:
1 Topklasse: de nummers 1 t/m 4 van de competitie spelen halve finale play-off wedstrijden
voor plaatsing voor de finale, waarbij de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 tegen elkaar
uitkomen. De halve finale play-off gaat over 2 wedstrijden, waarbij het team dat het laagst is
geëindigd in de reguliere competitie met een thuiswedstrijd begint. De winnaar over beide
wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijdens de jeugdkampioenschappen
van het district.
2 Topklassen: de nummers 1 en 2 van elke poule spelen halve finale play-off wedstrijden voor
plaatsing voor de finale. De nummer 1 van poule A speelt tegen de nummer 2 van poule B en
de nummer 1 van poule B speelt tegen de nummer 2 van poule B. de halve finale play-off gaat
over 2 wedstrijden, een uit- en thuiswedstrijd, waarbij de nummers 2 eerst thuis spelen. De
winnaar over beide wedstrijden plaatst zich voor de finale welke wordt gespeeld tijden s de
jeugdkampioenschappen van het district.
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Communicatie
De verenigingen kunnen zelf zorgen voor het plaatsen van berichten op websites, in regionale
bladen of in weekbladen.
Promotie en degradatie
Promotie
e
Teams die in het seizoen 2012/`13 kampioen worden van de na- en voorjaarsreeks in de 1
klasse krijgen het recht om te promoveren.
Degradatie
Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast:
Topklasse 1 poule:
e
De onderste 2 teams degraderen naar de 1 klasse als verenigingen die kampioen worden in de
1e klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren.
Topklasse 2 poules:
e
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1 klasse als verenigingen die
e
kampioen worden in de voorjaarsreeksen van de 1 klasse gebruik willen maken van het recht
om te promoveren.
In beide gevallen kan dit betekenen dat er aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden
e
voor de 1 klasse gespeeld worden.
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Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194 1062 XK Amsterdam
Postbus 9202 1006 AE Amsterdam
t: 020 487 91 30
f: 020 487 91 40
e: west1@knvb.nl
Bank: ING-bank 67.00.00.329
BTW: NL002691346.B01
KvK: 40478591 Utrecht

24

