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DISTRICTSINFORMATIE
7. Informatie (specifiek) veldvoetbal
7.1 Aanvangstijden pupillen
Zoals op de toelichting bij het inschrijfformulier reeds is vermeld worden er in principe geen wedstrijden meer
vastgesteld voor 9.00 uur. Alleen indien noodzakelijk in verband met veldenbezetting zal een uitzondering worden
gemaakt. Dit is ter beoordeling van de afdeling wedstrijdzaken van de KNVB district Oost.
Verenigingen die uitkomen met een D-elftal en/of E-zevental en/of F-zevental in de 2e divisie of Hoofdklasse,
hebben wij verzocht voor deze team(s) een aanvangsuur na 10.00 uur op te geven. Gezien de grote afstanden die
in deze klassen vaak worden gereden is dit wenselijk.

7.2 Aanvangsuren
In de landelijke informatie van dit Bewaarnummer staat onder de rubriek 1.1 informatie inzake de aanvangsuren. Aansluitend aan
deze mededelingen hanteert het district Oost van de KNVB de stelregel dat bij het vaststellen van de twee laatste volledige
wedstrijdprogramma‟s voor de standaardklassen (1e klasse t/m 6e klasse zaterdag- en zondagvoetbal ) zal worden getracht de te
spelen wedstrijden vast te stellen met een gelijk aanvangsuur en op dezelfde datum. Daarbij zal de grootste gemene deler per poule
gelden. Dit betekent dat die aanvangstijd zal worden gehanteerd welke door de meeste elftallen in de bewuste klasse als vaste
aanvangstijd wordt gehanteerd.
Voor alle elftallen geldt dat gedurende het seizoen de hand wordt gehouden aan de uiterste aanvangstijden welke door het bestuur
Amateurvoetbal zijn vastgesteld (zie Deel I van dit Bewaarnummer, 1.1. Aanvangsuren). Dit betekent dat wedstrijden onder geen
enkel beding een latere aanvangstijd kunnen hebben dan 16.15 uur. Voor het zondagvoetbal hanteert het bestuur van de KNVB
district Oost een uiterste aanvangstijd van 14.30 uur.
Uitzondering hierop vormt een situatie waarin in onderling overleg tussen beide elftallen en toestemming van de KNVB een latere
aanvangstijd wordt afgesproken.
Voor wat betreft de senioren is in de aan de clubs toegezonden informatie al aangegeven dat het niet meer zal worden geaccepteerd
dat (reserve-)elftallen die uitkomen in een competitie die valt onder de categorie A een voorkeursaanvangstijd voeren vroeger dan
9.30 uur. Ingeval verenigingen bij de inschrijving voor de competitie seizoen 2011/‟12 dit wel als zodanig hebben opgegeven, dan zal
de KNVB hierop een correctie toepassen.

7.3 Aanvullende informatie dispensatienormen
In slechts bijzondere gevallen kan aan een speler/speelster toestemming worden verleend één leeftijdsgroep lager uit te komen dan
waarin betrokken speler/speelster formeel gezien de leeftijd thuishoort (dispensatie)
DISPENSATIE IS NIET MOGELIJK IN (Categorie A):
A)
Landelijke jeugdcompetities A-, B- en C-junioren en D-pupillen
B)
De Hoofdklassen van de districtscompetities voor A-, B-, C-junioren en D- en E-pupillen
C)
De 1e klassen van districtscompetities voor A-, B- en C-junioren
D)
De 1e en 2e divisie D-pupillen
E)
Bij de F-pupillen
F)
Bij de 4:4 F-pupillen
Dispensatiebeleid jeugd- en seniorenvoetbal (van toepassing voor het veldvoetbal op elftallen/teams uitkomend in categorie
B. Alleen ter completering van een elftal/team).
Toepassing van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, titel 4

5

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

Artikel 1 - Leeftijdsklassen
1. Het desbetreffende bestuur kan aan jeugdspelers alsmede aan eerstejaars senioren dispensatie verlenen om in een
leeftijdsklasse lager uit te komen.
2. Voor de leeftijdscategorie van de F-pupillen wordt geen dispensatie verleend.
3. a. Per leeftijdscategorie zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij
zeventallen twee dispensatiespelers.
b. Meisjes pupillen, junioren en eerstejaars senioren in de categorie A en B die uitkomen in
gemengde teams (J/M) of als meisjesteam in een gemengde klasse (J/M) mogen standaard
één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen (*). Hiervoor is geen extra
dispensatieaanvraag nodig. Als zodanig vallen deze meisjes dan ook niet onder de regeling
zoals genoemd in artikel 1 lid 3a. Meisjes die twee jaar ouder zijn komen in principe niet in
aanmerking voor dispensatie om een leeftijdscategorie lager uit te komen.
c. Voor meisjes, uitkomend in een specifieke meisje pupillencompetitie (meisjespoule) gelden
dezelfde dispensatieregels als voor jongens.
4. Indien een vereniging binnen de criteria van lid 3 geen teams kan samenstellen, dan kan het desbetreffende bestuur aan de hand
van de hierna onder a tot en met d opgenomen aanknopingspunten de dispensatiemogelijkheden als volgt uitbreiden:
a.
Indien verzocht wordt om twee respectievelijk drie dispensaties of om een dispensatie die buiten de leeftijdsregeling valt,
wordt per geval bekeken of er sprake moet zijn van een aanvullende regeling.
b.
Indien een aanvullende regeling wenselijk is, wordt een uitdraai gemaakt van de bij die vereniging beschikbare leden per
leeftijdsgroep.
c.
Uitgangspunt voor de aanvullende regeling is het onderbrengen van spelers in een team in een hogere leeftijdsgroep. Dit
team zal dan worden ingedeeld in een lage(re) klasse.
d.
Is de onder c genoemde regeling niet mogelijk, dan kunnen extra dispensatiespelers (bovenop de drie/twee) worden
toegestaan met de restrictie dat er nooit meer dan drie/twee dispensatiespelers gelijktijdig in een wedstrijd in het veld
mogen staan.
5. Wanneer een elftal met dispensatiespeler(s) uitkomt in een competitieklasse waarop een promotie-/degradatieregeling van
toepassing is, dan verliest dit elftal het recht op promotie (met uitzondering van de juniorenteams in de categorie A en B waarin
meisjes uitkomen die maximaal één jaar ouder zijn, zoals genoemd in artikel 1 lid 3b).
6. Dispensatiespelers mogen maximaal één jaar ouder zijn en ingezet worden in alle teams van de desbetreffende leeftijdsklasse
(voor meisjes junioren betreft dit teams in de categorie A en B).
7. In alle seniorenklassen mannen in de categorie B kunnen elftallen met een gemengde samenstellen (M/V) uitkomen.
* Dit betekent voor meisjes in categorie A en B:

-

Eerstejaars D-pupil mag uitkomen in E-pupillen;
Eerstejaars C-junior mag uitkomen in D-pupillen;
Eerstejaars B-junior mag uitkomen in C-junioren;
Eerstejaars A-junior mag uitkomen in B-junioren;
Eerstejaars senior mag uitkomen in A-junioren

Controle uitvoering dispensatieregeling
Het geldige dispensatieformulier dient, samen met het wedstrijdformulier en de pasjes aan de scheidsrechter te worden aangeboden.
De KNVB district Oost kan eventueel afwijken van bovengenoemde regels.

7.4 Afgelastingen
Binnen district Oost wordt er gewerkt met 10 regioconsuls, welke binnen de 10 bekende (bestuurlijke) regio's het aanspreekpunt
vormen voor de consul in de betreffende regio. Bij twijfelachtige weersomstandigheden dient de regioconsul er voor zorg te dragen dat
hij inzage krijgt over de veldensituatie in zijn regio om vervolgens rapport uit te brengen aan het districtskantoor alwaar, na ontvangst
van alle rapporten, een besluit zal worden genomen over het al dan niet afgelasten van het wedstrijdprogramma. Elders in dit
Bewaarnummer (artikel 1.4.1 landelijk gedeelte) is een artikel opgenomen op welke wijze de bekendmaking van afgelastingen
plaatsvindt via Teletekst (pagina 603).
Binnen het district Oost kennen we 10 regioconsuls, te weten:
Regio
Naam
Tel.
regio 1
J.Ph. Engelvaart, Dronten
0321-314811
regio 2
K.Th. Struik, Voorthuizen
0342-476216
regio 3
B.Th. v.d. Horst, Arnhem
026-4427470
regio 4
F.J. Derks, Wijchen
024-6416867
6
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Regio
regio 5
regio 6
regio 7
regio 8
regio 9
regio 10

Naam
A.J. Gibcus, Duiven
J.W. Denneboom, Bathmen
J.B.M. ten Have, Winterswijk
J.H.M. Damink, Oldenzaal
A.J.G. Brunnekreef (tijdelijk)
E.J.W. van den Berg, Raalte

Tel.
0316-266951
0570-541442
0543-516626
0541-512790
0547-271543
0572-356295

Indien de KNVB besluit het wedstrijdprogramma niet in haar geheel af te gelasten, betekent dit dat de keuring van de velden wordt
overgelaten aan de consul van de thuisspelende verenigingen. De consul besluit vervolgens of er dan niet gespeeld kan worden. Om
misverstanden te voorkomen inzake de berichtgeving van en naar betrokkenen trachten wij hierbij de te volgen procedure in kaart te
brengen indien er twijfel bestaat bij het al dan niet doorgaan van de wedstrijd. Het gaat in dit geval niet om reglementaire bepalingen
maar om praktische omstandigheden:
Afgelasting? Wie belt wie?
Persoon / club
Scheidsrechter land. competities

Reglement schrijft voor
consul belt scheidsrechter

District Oost adviseert daarbij
eigen inspanning scheidsrechter

Ass.-scheidsrechter land. competities consul belt scheidsrechter

eigen inspanning ass.-scheidsrechter

Scheidsrechter districtscompetities

consul belt scheidsrechter

eigen inspanning scheidsrechter

Bezoekende vereniging

consul belt vereniging

eigen inspanning club

Thuisspelende vereniging

consul belt vereniging

consul informeert vereniging

Verenigingsscheidsrechter

thuisspelende club

thuisspelende club

Publiek, pers etc.

thuisspelende club

eigen inspanning

Rapporteurs

eigen inspanning

eigen inspanning

Overigen

eigen inspanning

eigen inspanning

Verenigingen dienen een afgelasting direct na de keuring via Sportlink Club door te geven. Op www.voetbal.nl en in Sportlink Club
(onder „bijzonderheden‟ in „programma‟) staat of de wedstrijd is afgelast.
Bij het hanteren van de bovengenoemde procedure kan daarom nooit sprake zijn van een vergeefs gemaakte reis. Dit voorkomt
irritatie en onnodig te maken kosten. Voor de afgelastingsregeling verwijzen wij u naar artikel 1.4.1 vermeld in het landelijke gedeelte.
Insturen afgelastingskaart
In de handleiding voor consuls staat op pagina 15 vermeld dat de consul of de verenigingen het district dient te informeren over de
afgelasting. De verenigingen wordt verzocht om de afgelastingen via internet of Sportlink Club door te geven. De thuisspelende
vereniging dient de afgelasting op de wedstrijddag zelf via internet door te geven. Dit dient direct na de keuring te gebeuren. Er hoeft
geen afgelastingskaart meer ingestuurd te worden.
De handleiding voor het doorgeven van uitslagen en afgelastingen is te vinden in de Online Bibliotheek (www.knvb.nl > Kennis &
Services > Online Bibliotheek > ga naar online bibliotheek).

7.5 Afgelastingen in de maanden april, mei en juni
In de maanden april, mei en juni kan eventuele afkeuring van het speelveld voor wedstrijden in de standaardklassen alleen
plaatsvinden na overleg en met toestemming van de desbetreffende regioconsul (zie boven).
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7.6 Algemene bepalingen competitie veld
Twee elftallen van een vereniging in dezelfde klasse
Een elftal, in aanmerking komend voor promotie naar de reserve 3e klasse of hoger, kan niet promoveren wanneer in alle poules van
de hogere klasse reeds elftallen van die vereniging uitkomen. Met andere woorden: het is niet mogelijk dat op de genoemde niveaus
van één vereniging twee elftallen of meer in één poule uitkomen. In relatie tot degradatie van een reserve-elftal naar een poule, waarin
reeds reserve-elftallen van dezelfde vereniging uitkomen geldt, dat het laagste reserve-elftal geacht wordt de laatste plaats op de
ranglijst in te nemen. Komen in alle poules op dat lagere niveau reeds elftallen van dezelfde vereniging uit dan zal, ongeacht de
eindrangschikking, het laagste elftal op dat lagere niveau automatisch degraderen.
Indien in alle poules van enige klasse een elftal van dezelfde vereniging uitkomt en meer dan 1 elftal van deze vereniging komt in
aanmerking voor promotie, dan zal het hoogste reserve-elftal van deze vereniging promoveren. Dit met inachtneming van de
hierboven genoemde beperking alsmede het aantal beschikbare poules in de hogere klasse.
Voor wat betreft de competitie-indeling voor het seizoen 2011/‟12 zijn op deze bepalingen uitzonderingen van kracht in de reserve 4e,
5e en 6e klasse van het zaterdagvoetbal, de reserve 4e, 5e, 6e en 7e klasse van het zondagvoetbal, de veteranencompetitie en de
competities van categorie B binnen het vrouwenvoetbal.
Mocht ingevolge het vorenstaande een elftal niet voor promotie in aanmerking komen, dan promoveert de nummer 2 enz. of neemt
deel aan de competitie voor promotie. Mochten van een vereniging twee reserve-elftallen voor promotie in aanmerking komen en er is
in die hogere klasse slechts één plaats beschikbaar, dan promoveert het hoogste elftal c.q. neemt deel aan eventueel te spelen
promotiewedstrijden.
Terugtrekken / verwijdering uit de competitie
Indien een elftal, om welke reden dan ook, zich tijdens de competitie terugtrekt of de competitie niet beëindigt, wordt dit elftal geacht
de laatste plaats in zijn klasse te bezetten en komt in aanmerking voor degradatie naar een lagere klasse. Eén en ander conform
artikel 13 lid 3 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal.
Rangorde
Ten aanzien van de rangorde is van toepassing artikel 34 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal. Uitzondering op deze
regeling vormen die elftallen welke uitkomen in categorie B:
Categorie
Vrouwenvoetbal
Senioren zaterdagvoetbal
Senioren zondagvoetbal
Veteranenvoetbal

Niveau
3e, 4e en 5e klasse
Reserve 4e, 5e en 6e klasse
Reserve 4e, 5e, 6e en 7eklasse
Zowel zaterdag als zondag

In categorie B zal, indien één of meerdere elftallen met een gelijk aantal punten eindigen en in aanmerking komen voor een
kampioenschap, promotie of degradatie, het doelsaldo behaald in de competitie van doorslaggevend belang zijn. Mocht ook het
doelsaldo gelijk zijn dan zal uitvoering worden gegeven aan het gestelde in artikel 34 van het Reglement Wedstrijden Amateur
Veldvoetbal.
Zaterdag- /zondagverenigingen
Binnen de competities van de KNVB district Oost bestaat voor zondagverenigingen de mogelijkheid elftallen in te schrijven voor
deelname aan de zaterdagcompetitie en omgekeerd. Iedere vereniging heeft hiertoe een keuzemogelijkheid om al dan niet in prestatie
gerichte competities uit te komen dan wel recreatieve competities. Het hoogst mogelijke inschrijfniveau is zowel voor de zaterdag- als
voor de zondagcompetitie de reserve 4e klasse.
Indien in een bewuste klasse een dergelijk elftal kampioen mocht worden dan zal dit elftal met ingang van het seizoen 2011/‟12
promoveren naar de reserve 3e klasse (cat. A). Voorwaarde aan deze promotie is dan wel dat de spelers welke in het nieuwe seizoen
in dit elftal zullen gaan uitkomen onder geen enkel beding meer mogen switchen van de speeldag. Zij kiezen bewust voor de
competitie van bijvoorbeeld de zaterdag categorie A en zijn niet gerechtigd uit te komen in enig elftal van de eigen vereniging welke op
de zondag speelt. Ook zijn de spelers die kiezen voor het zondagvoetbal binnen deze vereniging niet gerechtigd uit te komen in dit
zaterdagelftal indien dit gaan uitkomen in de reserve 3e klasse.
Andersom geldt dezelfde beperking voor spelers die bewust kiezen voor de competitie op zondag categorie A en zijn niet gerechtigd
uit te komen in enig elftal van de eigen vereniging welke op zaterdag speelt alsook de aanvullende beperking zoals hierboven
genoemd.
Fusies c.q. ontbindingen van verenigingen
De in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van op 15 mei 2011 vaststaande fusies, ontbindingen van verenigingen etc.,
worden zo mogelijk op een door het districtsbestuur te bepalen wijze opgevuld. Voor deze eventuele vrijgekomen plaatsen in een
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naast hogere klasse komen in eerste instantie in aanmerking de periodekampioenen, die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse
promotie.
Indien conform deze bepaling meerdere periodekampioenen voor het aantal vrijgekomen plaatsen in aanmerking komen zal er een
beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden vastgesteld:
Beslissingswedstrijd
Is in deze wedstrijd de stand na 90 minuten gelijk, dan wordt 2 x 15 minuten verlengd. Is ook dan geen
beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in
de spelregels.
Wedstrijdenreeks
Indien meer dan twee elftallen in aanmerking komen voor promotie, dan wordt een wedstrijdenreeks (halve
competitie) vastgesteld. Eindigen in deze wedstrijdenreeks twee of meer elftallen gelijk, dan beslist het doelsaldo
van de wedstrijdenreeks. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze
zoals omschreven in de spelregels.
Mochten hiermede niet alle opengevallen plaatsen kunnen worden bezet dan komen na de eerdergenoemde kandidaten in
aanmerking die elftallen die in de eindrangschikking van hun klasse de meeste punten hebben behaald en niet in aanmerking komen
voor rechtstreekse promotie. Voor de competities in de reserve 4e klassen alsmede de 3e klasse van het vrouwenvoetbal is uiteraard
slechts de eindstand van de betreffende competitie van toepassing. Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking
van de volledige competitie hiervoor meerdere elftallen in aanmerking komen, dan zal eventueel een beslissingswedstrijd c.q.
wedstrijdenreeks worden gespeeld op de wijze zoals omschreven in artikel 34 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal
c.q. beslist het bestuur van de KNVB district Oost.
Recreatief seniorenvoetbal
Zoals bekend is er een scheiding aangebracht in prestatief voetbal en recreatief voetbal voor heren en vrouwen.
Categorie A (Prestatief )
Zaterdagvoetbal

Zondagvoetbal

Categorie B (Recreatief)
Zaterdagvoetbal

Zondagvoetbal

Alle standaardklassen
Reserve hoofdklasse
Reserve 1e, 2e en 3e klasse
2e klasse vrouwen en hoger
Alle standaardklassen
Reserve hoofdklasse
Reserve 1e, 2e en 3e klasse
2e klasse vrouwen en hoger

Reserve 4e klasse en lager
Veteranenklassen
3e klasse vrouwen en lager
Reserve 4e klasse en lager
Veteranenklassen
3e klasse vrouwen en lager

Ten aanzien van de reserve klassen zij vermeld dat vrije inschrijving voor deze klasse mogelijk is. Uitzondering voor vrije inschrijving
op dit niveau vormen die elftallen die in enig seizoen uitkomen in de reserve 3e klasse of hoger. De regeling geldt vooralsnog niet voor
het vrouwenvoetbal.
Ten aanzien van indeling in de reserve 4e klasse of lager hebben de verenigingen de mogelijkheid om wensen t.a.v. de indeling
kenbaar te maken via het inschrijfformulier. Via de elders in dit Bewaarnummer gepubliceerde promotie- en degradatieregeling is
aangegeven op welke wijze plaatsing voor een bepaald niveau bereikt kan worden.

7.7 Combinatieverenigingen
Conform het door het Bestuur Amateurvoetbal vastgestelde beleid ten aanzien van het jeugd- en seniorenvoetbal bestaat de
mogelijkheid tot samenwerking tussen 1 of meerdere verenigingen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een elftal dan wel
zevental samen te stellen met leden van meerdere verenigingen. Ook het seizoen 2011/ '12 zullen een aantal van dergelijke teams
aan de competitie deelnemen.
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Voorwaarden samenwerkingsovereenkomsten district Oost seizoen 2011/’12
 Ter completering van jeugdteams kunnen in één of meer leeftijdscategorieën door twee of meer verenigingen teams worden
gevormd door combinaties van spelers uit dezelfde categorie.
 Spelers en speelsters die deel uitmaken van een combinatieteam blijven lid van hun eigen vereniging en de vereniging blijft dus
aansprakelijk voor de eigen leden. Ze mogen ook alleen bij de senioren van hun eigen vereniging uitkomen.
 De regels rondom overschrijving worden gehanteerd zoals in het reglement overschrijvingen amateurvoetbal vermeld zijn.
 Een gecombineerd elftal/team kan uitkomen in zowel de B categorie als de A categorie en kan aanspraak maken op promotie.
 Post gaat naar die vereniging waaronder het team ingeschreven staat.
 De financiën (inleggelden) worden bij het bestuur van de vereniging onder welke naam het team uitkomt in rekening gebracht (Voor
optie 2 geldt, indien van toepassing, voor het eerstgenoemde team).
 De afspraken tussen de verenigingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en door beide verenigingen worden ondertekend. Eén
exemplaar dient te worden gezonden aan het districtskantoor.
 De aanvragen voor categorie A dienen voor 1 mei van enig jaar bij de afdeling Voetbal Technische Zaken (VTZ) te zijn ingediend
door middel van een samenwerkingsovereenkomst. Voor categorie B dient de aanvraag voor combinatieteams binnen te zijn voor
aanvang van het seizoen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur de termijn voor inschrijving verlengen tot 1 november c.q. 1
maart, afhankelijk of het betreft de inschrijving voor de najaar- of voorjaarsreeks.
 Bovenstaande geldt voor alle samenwerkingen. Er zijn 3 verschillende opties die hierna worden toegelicht.
Optie 1: Samenwerking met 2 of meer verenigingen voor 1 of meerdere teams
Deze samenwerking komt voort uit de noodzaak om voldoende spelers voor een team op de been te krijgen.

De samenwerking betreft het (de) laagste team(s) van een bepaalde leeftijdscategorie.

Een overeenkomst wordt slechts per (1) seizoen goedgekeurd en dient derhalve ieder seizoen opnieuw te worden aangevraagd.

Er dient een spelerslijst met naam, relatienummer en lid van de vereniging te worden ingediend.

Er wordt doorgegeven onder welke verenigingsnaam het team uitkomt (of vereniging A of vereniging B of C).
Optie 2 en 3: Samenwerking van 2 of meer verenigingen voor 1 of meerdere leeftijdscategorieën of voor alle jeugdteams
Deze samenwerking komt niet alleen voort uit noodzaak om voldoende spelers voor 1 team op de been te brengen. De afzonderlijke
verenigingen kunnen ook zelf een team op de been brengen.
De verenigingen willen echter graag samenwerken om ook de kwaliteit van een leeftijdscategorie omhoog te brengen. Door de
samenwerking binnen de hele leeftijdscategorie of de hele jeugdafdeling kunnen:

De spelers binnen hun eigen leeftijdscategorie op niveau spelen en trainen.

De kosten voor het opleiden van de spelers omlaag door samenvoegen beschikbaar kader. Ook komt de kennis van het
beschikbare kader ten goede aan de gehele jeugdcategorie.

Er minder dispensatieaanvragen zijn.
Optie 2: Samenwerking van 2 of meer verenigingen voor 1 of meerdere leeftijdscategorieën

Indien in één of meerdere leeftijdscategorieën wordt samengewerkt betreft het alle teams in een betreffende leeftijdscategorie.
Indien onder die betreffende leeftijdscategorie ook meisjesteams vallen, kunnen die hiervan uitgezonderd blijven.

In categorie A betreft het een periode van minimaal 3 seizoenen dat moet worden samengewerkt.

Bij het indelen van de teams in de competities hebben de samengestelde teams recht op een plaats van de participerende teams
in de samenwerking. De KNVB bepaalt de definitieve indeling.

Bij een samenwerking tussen meerdere leeftijdscategorieën, zullen de teams per categorie uitkomen onder de naam van één van
de verenigingen. Indien gewenst kunnen de andere verenigingsnamen achter de "moedervereniging" gebruikt worden (alleen de
eerste 20 posities worden getoond).

Binnen een samenwerking van een hele leeftijdscategorie (bijv. A - en B -junioren) zijn de spelers speelgerechtigd voor alle teams
binnen die samenwerking.

Er dient een spelerslijst met naam, relatienummer en lid van de vereniging te worden ingediend.

Indien de verenigingen de samenwerking willen opzeggen dan kan dit vóór 1 april van enig seizoen. Bij beëindiging van de
samenwerking worden de openvallende plekken ingenomen door de individuele clubs in de samenwerking. Het team dat vóór de
samenwerking als hoogste speelde (klasse en bij gelijkblijvende klasse hoogste positie op de ranglijst) mag de hoogste plek
innemen. De KNVB bepaalt de definitieve indeling.

Voorbeeld: 2 verenigingen gaan met de A-junioren en B-junioren samen spelen:
Bij vereniging A spelen dan de A1, A2 evt. A3 (naam A/B A1, A/B A2 etc.)
Bij vereniging B spelen dan de B1, B2, B3 etc. (naam B/A B1, B/A B2 etc.)
Spelers blijven lid van vereniging A of vereniging B. Voor de senioren mogen ze alleen uitkomen bij hun eigen
vereniging A of eigen vereniging B.
Binnen de juniorencategorieën zijn de spelers uitwisselbaar voor de verschillende teams.
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De overige jeugdspelers kunnen alleen voor de samenwerking uitkomen als ze aan het begin van het seizoen op een namenlijst
zijn vermeld en anders spelen ze alleen voor de eigen vereniging.
Optie 3: Samenwerking van 2 of meer verenigingen voor alle jeugdteams (dus alle teams en alle leeftijdscategorieën)

Alle teams van 2 of meer verenigingen spelen met de jeugd samen. Voor de gehele jeugdopleiding (alle jeugdteams) kan een
fictieve nieuwe entiteit worden ingeschreven (nieuw naam).

De samenwerking geldt voor een periode van minimaal 3 jaar.

Bij de nieuwe fictieve entiteit dient ook een (fictieve) voorzitter, secretaris en penningmeester te worden opgegeven, zodat een
abonnement op Sportlink Club kan worden afgesloten. Dit mogen ook de functionarissen zijn van één van de 3 bestaande
verenigingen.

Bij het indelen van de teams in de competities hebben de samengestelde teams recht op een plaats van de participerende teams
in de samenwerking. De KNVB bepaalt de definitieve indeling.

Indien er een samenwerking is voor de gehele jeugd en de samenwerking wordt stopgezet, dan vóór 1 april van enig seizoen
opzeggen. Bij beëindiging van de samenwerking worden de openvallende plekken ingenomen door de individuele clubs in de
samenwerking. Het team dat voor de samenwerking als hoogste speelde (klasse en bij gelijkblijvende klasse hoogste positie op
de ranglijst) mag de hoogste plek innemen. De KNVB bepaalt de definitieve indeling.
Voordelen:
 Voordeel nieuwe naam is dat ze op basis van gelijkwaardigheid uitkomen bij een combinatie vereniging. Dit geeft duidelijkheid voor
eigen spelers en tegenstanders.
 Teams kunnen in een eigen combinatie tenue uitkomen, omdat het voor alle spelers geldt en ze toch al een andere naam hebben.
Nadelen:
 Nadeel van een aparte naam in Sportlink is dat de wedstrijden, uitslagen en standen niet kunnen worden gezien in Sportlink. Een
oplossing is dat er een extra abonnement voor de club met andere entiteit (naam) wordt afgesloten. Dit brengt wel extra kosten
met zich mee.
 Voor alle vormen van samenwerking geldt dat spelers niet altijd lid zijn van de vereniging waar hun team voor uitkomt. Extra
aandacht voor de spelerspassen en het dispensatieformulier hierbij.
 Ook dient er aandacht hiervoor te zijn zodra er met het digitale wedstrijdformulier wordt gewerkt.
Indien het bovenstaande reglement niet toepasbaar is, beslist het bestuur van het district Oost over de te nemen
maatregelen. Voor seizoen 2012/'13 bestaat de kans dat er andere richtlijnen komen.
Voor het aanvragen van samenwerkingsovereenkomsten zijn standaardformulieren op het districtkantoor aanwezig bij de afdeling
Voetbaltechnische Zaken (oost-vtz@knvb.nl).
Samenwerkingsverbanden seizoen 2011/’12
Club
Aquila
Aquila
ASC „62
Baakse Boys
Babberich/Liemers
Balkbrug
Batavia, Olympia
Dedemsvaart
Diepenheim
DIO „30
EMMS
Epse
Erix
Excelsior Z.
Gazelle Nieuwland
Hattem
Hulzense Boys
Kilder
MEC
Millingen
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Club
DSZ
Heerewaarden
Dalfsen
Socii
Carvium
Avereest
AAC
SCD „83
EGVV
DSZ
Lutten
Gorssel
KSV
SVHA
Erica „76
Hatto Heim
MVV „69
Sint Joris
Bredevoort
Germania

Club

SBC „05

BOA-jc
JVC Dedemsvaart
DEC‟10

Teams
MC1D
B1, B2 en C2D
B2
gehele jeugd
gehele jeugd
gehele jeugd
gehele jeugd
gehele jeugd en dames
gehele jeugd
A2
DA1
A,B, C en D
senioren en A meisjes
DA1
C-junioren
meisjes
A1
A1
A,B en C
meisjes B
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Club
Omhoog
SDOUC
SVD
VVLK
Wageningen
Wilp
WVC, SKVW
Zeddam

Club
Wierden
GWVV
DZSV
Millingen
SKV
Cupa
Winterswijk
Sint Joris

Club

WVC-SKVW-Winterswijk

Teams
gehele jeugd, meisjes, dames
B-junioren
C3M
damesteam
gehele jeugd en dames
gehele jeugd
gehele jeugd
C1, B2 en damesteam

7.8 Competitie-afspraken
7.8.1 Periodekampioenschappen reserve-elftallen
Uit de elders in dit Bewaarnummer opgenomen promotie- en degradatieregeling is reeds aangegeven hoe de periodekampioenen in
dit verhaal de verworven rechten kunnen omzetten in eventuele promotie naar een hogere klasse. Hieruit blijkt dat de regeling inzake
promotie en degradatie voor de reserve-elftallen in de betreffende competities gelijk is getrokken met die van de standaardelftallen,
dus incl. de regelgeving voor wat betreft het herkansingselftal.
Voor wat betreft de voorwaarden waaronder de periodetitels in een willekeurige klasse worden vergeven verwijzen wij u naar de
bepalingen die elders in dit Bewaarnummer zijn opgenomen (deel I). Deze zijn gelijk aan die voor de standaardklassen. Voor de
goede orde hierbij een overzicht welke reserveklassen en poules zullen spelen met periodekampioenschappen:
Klassen
Zaterdagvoetbal

Klassen
Zondagvoetbal

Reserve hoofdklasse
Reserve 1e klasse A en B
Reserve 2e klasse A t/m D
Reserve 3e klasse A t/m H

Reserve hoofdklasse
Reserve 1e klasse A en B
Reserve 2e klasse A t/m D
Reserve 3e klasse A t/m H

Aansluitend is ten behoeve van het spelen van wedstrijden in het kader van de periodekampioenschappen en de hieruit
voortvloeiende strijd voor promotie een regeling opgenomen welke elders in het Bewaarnummer is opgenomen. Voor de goede orde
zij vermeld dat, gelet op het specifieke karakter van de periodekampioenschappen voor reserve-elftallen, enkele bepalingen zijn
toegevoegd aan deze regeling.
Ad 12a
Indien een elftal een periodetitel heeft behaald en dit elftal kan of mag op grond van reglementaire bepalingen niet promoveren naar
een hogere klasse, dan zal dit elftal niet kunnen deelnemen aan de nacompetitie. Het elftal dat in de eindrangschikking van de
volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is geweest, of als zodanig aangemerkt, of
klassenkampioen is, zal dan als vervangende periodekampioen van de betreffende periode worden aangewezen.
Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere elftallen in aanmerking
komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie van doorslaggevende betekenis. Indien ook het doelsaldo gelijk is zal een
beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 7 van de regeling
periodekampioenschappen.
Ad 12b
Verenigingen welke zich plaatsen voor de nacompetitie in enige klasse, kunnen niet aan de nacompetitie deelnemen indien in alle
poules van de naast gelegen hogere klasse reeds elftallen van deze vereniging uitkomen. Een uitzondering is hierop van toepassing
indien bij de start van de nacompetitie in deze bewuste klasse reeds vaststaat dat het elftal van dezelfde vereniging in die hogere
klasse is gedegradeerd dan wel gepromoveerd. Is deze eventuele promotie of degradatie nog afhankelijk van een beslissingswedstrijd
c.q. wedstrijdenreeks dan zal deze vereniging op dit lagere niveau zijn uitgesloten van deelname aan de nacompetitie.
Het elftal dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen
is geweest, of als zodanig aangemerkt, of klassekampioen is, zal dan als vervangende periodekampioen van de betreffende periode
worden aangewezen.
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Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere elftallen in aanmerking
komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie van doorslaggevende betekenis. Indien ook het doelsaldo gelijk is zal een
beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 7 van de regeling
periodekampioenschappen.
Tenslotte wordt vermeld dat de regeling welke van toepassing is om te komen tot een klassenperiodekampioen is aangegeven in
hoofdstuk 1.22.4 van het landelijke gedeelte van het Bewaarnummer.

7.8.2 Promotie-/degradatiewedstrijden in relatie tot periodekampioenschappen
Evenals tijdens de afgelopen seizoenen zullen na afloop van de competitie promotie- en degradatiewedstrijden worden gespeeld in
relatie tot periodekampioentitels. In hoofdstuk 1.22.1 van het landelijke gedeelte van het Bewaarnummer is reeds aangegeven op
welke wijze de te spelen promotie-/degradatiewedstrijden zullen worden vastgesteld. Zoals uit genoemd artikel blijkt is er sprake van
een nacompetitie om de promotie of degradatie tussen de herkansingselftallen van enige klasse en de periodekampioenen van de
naast gelegen lagere klasse.
Aangezien één en ander toch wat vraagtekens zou kunnen oproepen willen wij hierbij aangegeven hoe deze te spelen wedstrijden in
district Oost zullen worden afgewerkt.
Er zal worden gestreden via een vooraf vastgesteld schema in een uit- en thuiswedstrijd. De winnaar gerekend over deze twee
wedstrijden plaatst zich voor de halve finale welke ook weer wordt afgewerkt via een uit- en thuiswedstrijd. De winnaars van de beide
halve finales plaatsen zich vervolgens voor de finalewedstrijd ( op neutraal terrein ).
In het onderstaande overzicht zijn de te spelen wedstrijden al benoemd met een wedstrijddatum. Dit is uiteraard een conceptspeelplan
uitgaande van de beoogde einddatum van de reguliere competitie.
Zaterdagcompetities
Daar waar in de 1e ronde sprake is van het spelen op 17 en 19 mei 2012 gelden de volgende aanvullende bepalingen. Mocht in enige
klasse een beslissingswedstrijd moeten worden gespeeld die gevolgen heeft voor de start van de nacompetitie, dan zal deze
beslissingswedstrijd op 15 of 17 mei dienen te worden gespeeld. De speeldata voor de 1e ronde van de nacompetitie zullen dan
vervolgens zijn 19 en 22 mei 2012.
Ingeval een deelnemer aan de nacompetitie zich ook geplaatst heeft voor de districtsfinale van de bekercompetitie (standaardelftallen,
speeldatum 19 of 20 mei 2012), dan zal de 1e ronde van de nacompetitie op 17 en 22 mei worden vastgesteld. Mocht er sprake zijn
van èn een te spelen beslissingswedstrijd èn deelname aan de bekerfinale, dan zal de 1e ronde van de nacompetitie op 22 en 26 mei
worden vastgesteld en zal de 2e ronde worden verplaatst naar 2 en 9 juni 2012.
Hoofdklasse - 1e klasse zaterdag
De periodekampioenen zullen tezamen met de periodekampioenen van de overige 1e klassen alsmede de herkansingselftallen van de
Hoofdklassen A t/m C volgens loting worden opgedeeld in poules welke een wedstrijdenreeks spelen. De poulewinnaars plaatsen zich
voor de Hoofdklasse seizoen 2012/‟13
1e klasse – 2e klasse zaterdag
1e ronde – 17/19/22 mei 2012
2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
nr. 12 1D – per. 2 2H (1)
winnaar 1 – winnaar 3
per. 3 2G – Nr. 11 1D 2)
per. 2 2G – per. 1 2H (3)
per. 3 2H – per. 1 2G (4)

winnaar 2 – winnaar 4

2e klasse – 3e klasse zaterdag
1e ronde – 17/19/22 mei 2012
2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
nr. 12 2G – per. 2 3B (1)
winnaar 1 – winnaar 3
per. 3 3A – nr. 11 2G (2)
per. 2 3A – per. 1 3B (3)
per. 3 3B – per. 1 3A (4)

winnaar 2 – winnaar 4

1e ronde – 17/19/22 mei 2012
nr. 12 2H – per. 2 3D (1)
per. 3 3C – nr. 11 2H (2)

2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
winnaar 1 – winnaar 3
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per. 2 3C – per. 1 3C (3)
per. 3 3D – per. 1 3C (4)

winnaar 2 – winnaar 4

3e klasse – 4e klasse zaterdag
1e ronde – 12/19 mei 2012
2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
per. 1 4A – per. 2 4D (1)
winnaar 1 – winnaar 2
per. 3 4A – per. 1 4D (2)
1e ronde – 12/19 mei 2012
nr. 11 3B – per. 2 4B (3)
per. 1 4B – per. 3 4B (4)

2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
winnaar 3 – winnaar 4

Afwijkende speeldata:
1e ronde – 17/19 mei 2012
per. 3 4D – per. 2 4A (5)
per. 1 4E – per. 2 4C (6)

2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
winnaar 5 – winnaar 6

1e ronde – 17/19 mei 2012
per. 3 4E – per. 1 4C (7)
per. 3 4C – per. 2 4E (8)

2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
winnaar 7 – winnaar 8

Reserve hoofdklasse - Reserve 1e klasse zaterdag
1e ronde – 17/19 mei 2012
2e ronde – 26 mei / 2 juni 2012
nr. 12 HA – per. 2 1B (1)
winnaar 1 – winnaar 3
nr. 11 HA – per. 3 1A (2)
per. 2 1A – per. 1 1B (3)
per. 1 1A – per. 3 1B (4)

winnaar 2 – winnaar 4

Reserve 1e klasse - Reserve 2e klasse zaterdag
1e ronde – 17/19 mei 2012 2e ronde – 26/28 mei 2012
per. 1 R2A – per. 2 R2B (1) nr. 10 R1A – winnaar 1 (4)
per. 3 R2A – per. 1 R2B (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R2B – per. 2 R2A (3)
per. 1 R2C – per. 2 R2D (1)
per. 3 R2C – per. 1 R2D (2)
per. 3 R2D – per. 2 R2C (3)

nr. 10 R1B – winnaar 1 (4)
winnaar 2 – winnaar 3 (5)

Reserve 2e klasse - Reserve 3e klasse zaterdag
1e ronde – 12/19 mei 2012 finale – 26 mei / 2 juni 2012
per. 1 R3A – per. 2 R3B (1) nr.10 R2A – winnaar 1 (4)
per. 3 R3A – per. 1 R3B (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3B – per. 2 R3A (3)
1e ronde – 12/19 mei 2012 finale – 26 mei / 2 juni 2012
per. 1 R3C – per. 2 R3D (1) nr.10 R2B – winnaar 1 (4)
per. 3 R3C – per. 1 R3D (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3D – per. 2 R3C (3)
1e ronde – 12/19 mei 2012 finale – 26 mei / 2 juni 2012
per. 1 R3E – per. 2 R3F (1) nr.10 R2C – winnaar 1 (4)
per. 3 R3E – per. 1 R3F (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3F – per. 2 R3E (3)
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1e ronde – 12/19 mei 2012 finale – 26 mei / 2 juni 2012
per. 1 R3G – per. 2 R3H (1) nr.10 R2D – winnaar 1 (4)
per. 3 R3G – per. 1 R3H (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3H – per. 2 R3G (3)
Zondagcompetities
Daar waar in de 1e ronde sprake is van het spelen op 17 en 20 mei 2012 gelden de volgende aanvullende bepalingen.
Mocht in enige klasse een beslissingswedstrijd moeten worden gespeeld die gevolgen heeft voor de start van de nacompetitie, dan zal
deze beslissingswedstrijd op 17 mei dienen te worden gespeeld. De speeldata voor de 1e ronde van de nacompetitie zullen dan
vervolgens zijn 20 en 23 mei 2012.
Ingeval een deelnemer aan de nacompetitie zich ook geplaatst heeft voor de districtsfinale van de bekercompetitie (standaardelftallen
(speeldatum 19 of 20 mei 2012), dan zal de 1e ronde van de nacompetitie op 17 en 23 mei worden vastgesteld.
Mocht er sprake zijn van èn een te spelen beslissingswedstrijd èn deelname aan de bekerfinale, dan zal de 1e e ronde van de
nacompetitie op 23 en 28 mei worden vastgesteld en zal de 2e ronde worden verplaatst naar 3 en 10 juni 2012.
1e klasse zondag
1e ronde – n.t.b.
nr. 12 HC – per. 2 1F (1)
per. 3 1E – nr. 11 HC (2)
per. 2 1E – per. 1 1F (3)
per. 3 1F – per. 1 1E (4)
1e klasse - 2e klasse zondag
1e ronde – 17/20 mei 2012
nr. 12 1E – per. 2 2J (1)
per. 3 2I – nr. 11 1E (2)
per. 2 2I – per. 1 2J (3)
per. 3 2J – per. 1 2I (4)

2e klasse - 3e klasse zondag
1e ronde – 17/20 mei 2012
nr. 12 2I – per. 2 3D (1)
per. 3 3C – nr. 11 2I (2)

2e ronde – n.t.b.
winnaar 1 – winnaar 3

winnaar 2 – winnaar 4

2e ronde – 28 mei/3 juni 2012
winnaar 1 – winnaar 3

winnaar 2 – winnaar 4

2e ronde – 28 mei/3 juni 2012
winnaar 1 – winnaar 3

per. 2 3C – per. 1 3D (3)
per. 3 3D – per. 1 3C (4)

winnaar 2 – winnaar 4

1e ronde – 17/20 mei 2012
nr. 12 2J – per. 1 3B (1)
per. 3 3A – nr. 11 2J (3)

2e ronde – 28 mei/3 juni 2012
winnaar 1 – winnaar 3

per. 2 3A – per. 1 3B (2)
per. 3 3B – per. 1 3A (4)

winnaar 2 – winnaar 4

3e klasse – 4e klasse zondag
1e ronde – 13/20 mei 2012 2e ronde – 26/28 mei 2012
per. 1 4A – per. 2 4B (1)
nr.10 3A – winnaar 1
(4)
per. 3 4A – per. 1 4B (2)
winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 4B – per. 2 4A (3)
1e ronde – 13/20 mei 2012
per. 1 4C – per. 2 4D (1)
per. 3 4C – per. 1 4D (2)
per. 3 4D – per. 2 4C (3)
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2e ronde – 26/28 mei 2012
nr.10 3C – winnaar 1
(4)
winnaar 2 – winnaar 3 (5)

finale – 3 juni 2012
winnaar 4 – winnaar 5 (6)
(neutraal terrein)
finale – 3 juni 2012
winnaar 4 – winnaar 5 (6)
(neutraal terrein)
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1e ronde – 13/20 mei 2012
per. 1 4E – per. 2 4F (1)
per. 3 4E – per. 1 4E (2)
per. 3 4F – per. 2 4E (3)

2e ronde – 26/28 mei 2012
nr.10 3D – winnaar 1
(4)
winnaar 2 – winnaar 3 (5)

finale – 3 juni 2012
winnaar 4 – winnaar 5 (6)
(neutraal terrein)

1e ronde – 13/20 mei 2012
per. 1 4G – per. 2 4H (1)
per. 3 4G – per. 1 4H (2)
per. 3 4H – per. 2 4G (3)

2e ronde – 26/28 mei 2012
nr.10 3B – winnaar 1
(4)
winnaar 2 – winnaar 3 (5)

finale – 3 juni 2012
winnaar 4 – winnaar 5 (6)
(neutraal terrein)

5e klasse zondag
1e ronde – 13/20 mei 2012
nr. 11 4A – per. 1 5A (1)
per. 2 5A – per. 3 5A (2)

2e ronde – 28 mei/3 juni 2012
winnaar 1 – winnaar 2

nr. 11 4B – per. 1 5B (1)
per. 2 5B – per. 3 5B (2)

winnaar 1 – winnaar 2

nr. 11 4C – per. 1 5C (1)
per. 2 5C – per. 3 5C (2)

winnaar 1 – winnaar 2

nr. 11 4D – per. 1 5D (1)
per. 2 5D – per. 3 5D (2)

winnaar 1 – winnaar 2

nr. 11 4E – per. 1 5E (1)
per. 2 5B – per. 3 5E (2)

winnaar 1 – winnaar 2

nr. 11 4F – per. 1 5F (1)
per. 2 5F – per. 3 5F (2)

winnaar 1 – winnaar 2

nr. 11 4G – per. 1 5G (1)
per. 2 5G – per. 3 5G (2)

winnaar 1 – winnaar 2

nr. 11 4H – per. 1 5H (1)
per. 2 5H – per. 3 5H (2)

winnaar 1 – winnaar 2

6e klasse zondag
De periodekampioenen van de 6e klassen A t/m E spelen tezamen met de herkanser van de 5e klasse C wedstrijden voor in totaal 10
plaatsen in de 5e klasse. De winnaars van de 1e onderlinge confrontatie (8) plaatsen zich voor de 5e klasse zondagvoetbal. De
verliezers van deze wedstrijd spelen vervolgens door voor de laatste twee plaatsen.
1e ronde – 13/20 mei 2012
per. 1 6A – per. 2 6B (1)
per. 3 6A – per. 1 6B (2)

2e ronde – 26/28 mei 2012
verl. 1 – verl. 2
(A)

1e ronde – 13/20 mei 2012
per. 2 6A – per. 3 6B (3)
per. 1 6C – per. 2 6D (4)

2e ronde – 26/28 mei 2012
verl. 3 – verl. 4
(B)

1e ronde – 13/20 mei 2012
nr. 11 5C – per. 3 6C (5)
per. 1 6E – per. 2 6C (6)

2e ronde – 26/28 mei 2012
verl. 5 – verl. 6
(C)

1e ronde – 13/20 mei 2012
per. 3 6D – per. 2 6E (7)
per. 3 6E – per. 1 6D (8)

2e ronde – 26/28 mei 2012
verl. 7 – verl. 8
(D)
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finale – 3 juni 2012
winnaar A – winnaar B
(neutraal terrein)

finale – 3 juni 2012
winnaar C – winnaar D
(neutraal terrein)
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Reserve hoofdklasse - Reserve 1e klasse zondag
1e ronde – 17/20 mei 2012
2e ronde – 28 mei/3 juni 2012
nr. 12 HA – per. 2 1B (1)
winnaar 1 – winnaar 3
per. 3 1A – nr. 11 HA (2)
per. 2 1A – per. 1 1B (3)
per. 3 1B – per. 1 1A (4)

winnaar 2 – winnaar 4

Reserve 1e klasse - Reserve 2e klasse zondag
1e ronde – 17/20 mei 2012
finale – 3 juni 2012
per. 1 R2A – per. 2 R2B (1)
nr. 10 R1B – winnaar 1
per. 3 R2A – per. 1 R2B (2)
winnaar 2 – winnaar 3
per. 3 R2B – per. 2 R2A (3)
per. 1 R2C – per. 2 R2D (1)
per. 3 R2C – per. 1 R2D (2)
per. 3 R2D – per. 2 R2C (3)

nr. 10 R1A – winnaar 1
winnaar 2 – winnaar 3

(4)
(5)

(4)
(5)

Reserve 2e klasse - Reserve 3e klasse zondag
1e ronde – 13/20 mei 2012 2e ronde – 26 of 28 mei 2012
per. 1 R3A – per. 2 R3B (1) nr. 10 R2A – winnaar 1 (4)
per. 3 R3A – per. 1 R3B (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3B – per. 2 R3A (3)

finale – 3 juni 2012
winnaar 4 - winnaar 5 (6)
(1 wedstrijd neutraal terrein)

1e ronde – 13/20 mei 2012 2e ronde – 26/28 mei 2012
per. 1 R3C – per. 2 R3D (1) nr. 10 R2C – winnaar 1 (4)
per. 3 R3C – per. 1 R3D (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3D – per. 2 R3C (3)

finale – 3 juni 2012
winnaar 4 - winnaar 5 (7)
(1 wedstrijd neutraal terrein)

1e ronde – 13/20 mei 2012 2e ronde – 26 of 28 mei 2012
per. 1 R3E – per. 2 R3F (1) nr. 10 R2D – winnaar 1 (4)
per. 3 R3E – per. 1 R3F (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3F – per. 2 R3E (3)

finale – 3 juni 2012
winnaar 4 - winnaar 5 (8)
(1 wedstrijd neutraal terrein)

1e ronde – 13/20 mei 2012 2e ronde – 26 of 28 mei 2012
per. 1 R3G – per. 2 R3H (1) nr. 10 R2B – winnaar 1 (4)
per. 3 R3G – per. 1 R3H (2) winnaar 2 – winnaar 3 (5)
per. 3 R3H – per. 2 R3G (3)

finale – 3 juni 2012
winnaar 4 - winnaar 5 (9)
(1 wedstrijd neutraal terrein)

7.8.3 Categorie A en B senioren- en juniorenvoetbal
Ook in het seizoen 2011/'12 worden er voor de categorie B (overig) veldvoetbal meer eenvoudige regels ingevoerd. Deze
versoepeling van de regels binnen categorie B vergemakkelijkt het competitieverloop op dit niveau, maar zal zeer zeker het serieuze
karakter van deze competitie niet wegnemen. Tevens wordt hiermee een uniforme landelijke scheiding tussen categorie A en
categorie B veldvoetbal gerealiseerd. De regels voor categorie A blijven gehandhaafd. Hiermee wordt een meer duidelijke scheiding
aangebracht tussen de categorie A en categorie B veldvoetbal. Ongeacht het niveau moet de nummering van de elftallen opvolgend
zijn. Als voorbeeld: het 5e kan niet op een hoger niveau spelen als het 4e.
Categorie A
Voor seizoen 2011/'12 geldt voor de categorie A de volgende indeling:
• Mannen veldvoetbal standaard Topklasse t/m de 7e klasse;
• Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse tot en met de reserve 3e klasse;
• Vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m de 2e klasse;
• A-, B-, C-junioren tot en met de 1e klasse;
• D-pupillen 1e en 2e divisie alsmede de hoofdklasse.
• Alle competities betaald voetbal.
Tijdens jeugdwedstrijden in de categorie A kunnen geen dispensatiespelers uitkomen!!
17

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

Voor categorie A gelden géén verruimende maatregelen, maar blijven de reglementen en bestuursbesluiten gehandhaafd.
-

-

Indien een elftal door de tuchtcommissie in verband met het niet opkomen uit de competitie wordt genomen dan zal het
onderliggende team/elftal worden uitgesloten van het behalen van een kampioenschap en/of periodetitel en kan derhalve niet
promoveren.
Indien een elftal door de tuchtcommissie in verband met het niet opkomen uit de competitie wordt genomen dan kunnen de
onderliggende elftallen/teams alleen nog buiten mededinging de competitie uitspelen.

Categorie B
Dit betreft de elftallen/teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meisjes junioren die uitkomen in de meisjescompetitie.
De regelgeving met betrekking tot het aanvragen van vrijstelling in het kader van de verruimende maatregelen in de
competities die ressorteren onder categorie B, in de volksmond de zogenoemde baaldagen, is gewijzigd!
Verruimende maatregelen, geldend binnen alle districten, voor elftallen/teams die uitkomen in categorie B:
1. De 15 wedstrijden regeling bij het vastspelen is niet van toepassing.
2. Behoudens de reglementaire leeftijdsgrenzen is er geen extra beperkende bepaling van kracht ten aanzien van
speelgerechtigdheid voor elftallen die uitkomen in de klassen ressorterend onder categorie B.
3. Verenigingen met zaterdag- en zondagvoetbal:
a.
Een speler uitkomend in categorie A die binnen zijn vereniging de keuze heeft deel te nemen aan de competities van het
zondagveldvoetbal of het zaterdagveldvoetbal, moet vóór aanvang van een seizoen zijn keuze voor dat seizoen bepalen.
Hij is voor elftallen die zijn ingedeeld in de competities van de categorie A in dat seizoen uitsluitend gerechtigd uit te komen
voor de competitie waarop hij zijn keuze heeft bepaald.
b.
De eerste keer dat een speler in een bindende wedstrijd uitkomt in de categorie A (competitie of beker) bepaalt de keuze
zaterdag/zondag.
c.
Een speler uitkomend in categorie B van een veldvoetbalvereniging met een zaterdag- en een zondagafdeling mag binnen
de categorie B op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in competitiewedstrijden van de vereniging waarvoor hij
speelgerechtigd is uitkomen.
d.
Het hoofd wedstrijdzaken van het betreffende district is belast met de uitvoering van bovenstaande regeling.
4. Indien er in categorie B twee of meer elftallen gelijk eindigen, bepaalt het doelsaldo welk elftal zich kampioen mag noemen of
eventueel degradant is. Als bij een gelijk aantal punten ook nog het doelsaldo gelijk is, wordt een beslissingswedstrijd of -reeks
vastgesteld.
5. Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.
6. Bij het samenstellen van de speeldagenkalender wordt in categorie B zo mogelijk rekening gehouden met de voor- en
najaarsvakanties. Indien van toepassing, wordt hiervoor door het district voor categorie B een aparte jaarkalender samengesteld.
7. Verzoeken tot vrijstelling worden in de periode van 1 oktober tot 1 maart op soepele wijze in behandeling genomen, met een
maximum van twee wedstrijden per seizoen per elftal. In de najaarsreeks en voorjaarsreeks van de junioren geldt dat er 1
baaldag per reeks kan worden opgenomen. In de weekenden waarvoor volgens de speeldagenkalender inhaalprogramma's
zullen worden vastgesteld is dat dus niet mogelijk.
8. Het is (met goedvinden van de competitieleider ) toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere speeldag te
laten verplaatsen. Desnoods na de oorspronkelijke speeldagdatum, maar er dient gespeeld te worden in de week aansluitend
aan de oorspronkelijke wedstrijddag. Dit kan pas geschieden nadat de door de clubs opgegeven speeldatum schriftelijk door
het desbetreffende districtskantoor is bevestigd en goedkeuring door de competitieleider is verleend. Het in onderling overleg
verplaatsen van wedstrijden naar een in de speeldagenkalender opgenomen inhaaldag/programma wordt derhalve
zonder enige uitzondering niet toegestaan. Alleen met goedvinden van de competitieleider zal dit kunnen geschieden.
9. Binnen categorie B is de zgn. straftijdregeling van toepassing.

7.8.4 Terugtrekken (reserve)-elftallen uit categorie A
Zoals eerder aangegeven kent de KNVB in haar competities een scheiding. Enerzijds de wat meer prestatieve competities (categorie
A); anderzijds de meer recreatieve competities (categorie B). Ten aanzien van beide categorieën zijn bepaalde 'spelregels' van
toepassing waarbij er in de competities welke vallen onder categorie B een wat soepelere regelgeving geldt met onder meer
wisselspelers, uitstel van wedstrijden, elftalopgaven enz.
Ten aanzien de elftallen die vallen onder categorie A zijn de bepalingen in het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en de
Spelregels Veldvoetbal normaal van kracht. Eén van de bepalingen die hierop van toepassing is, is de door de clubs vastgestelde
reglementaire bepaling dat terugtrekking van een elftal in deze categorie niet mogelijk is. Elders in deze informatie is aangegeven
welke competities onder welke categorie vallen.

18

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

De afgelopen jaren echter bestaat er een toename van verzoeken tot het niet willen promoveren van reserve-elftallen naar categorie A
dan wel verzoeken van verenigingen die, los van de vastgestelde degradatieregeling, niet meer in categorie A wensen uit te komen.
De afgelopen jaren werd de scheiding tussen beide categorieën keihard aangehouden en diende één en ander daarom via de
sportieve manier, dus via de P/D-regeling, bewerkstelligd te worden.
Zoals gezegd zijn al deze verzoeken afgewezen en is vastgehouden aan de vastgestelde indeling welke op basis van de promotie- en
degradatieregelingen tot stand zou komen.
Binnen de competities van het district Oost welke vallen onder de categorie A zijn we in de afgelopen jaren meermalen geconfronteerd
met een aantal verenigingen c.q. reserve-elftallen die besloten hebben niet te zullen gaan voetballen in haar competitie en hebben
aangestuurd op een afhandeling door de Tuchtcommissie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een verwijdering uit de competitie van
de betreffende reserve-elftallen.
Aangezien een dergelijke insteek gevolgen heeft voor het sportieve effect, evenals het feit dat aan de bewuste competities in categorie A
periodekampioenschappen zijn gekoppeld, moge het duidelijk zijn dat het verloop van de competitie en alles wat hiermee te maken heeft
geweld aan gedaan wordt.
Om te trachten dit voor de toekomst enigszins te ondervangen heeft het bestuur van de KNVB district Oost besloten om hier met ingang
van het seizoen 2005-2006 op een andere wijze mee om te gaan. Hieronder is uiteengezet op welke wijze het bestuur invulling zal geven
indien dergelijke verzoeken bij de KNVB worden ingediend. Onderstaande opzet is niet van toepassing voor de standaardelftallen c.q.
competities voor 1e elftallen.


Indien vòòr 1 mei van enig jaar, of direct na afloop van de competitie, bij de KNVB een schriftelijke melding van een club wordt
ingediend waarin zij aangeven met een elftal in het nieuwe seizoen niet op het huidige niveau in categorie A te zullen uitkomen,
zal door het bestuur van de KNVB worden beoordeeld of het verzoek zal kunnen worden ingewilligd. In de brief dient in alle
gevallen beargumenteerd te worden wat de reden is van dit verzoek. Gevolg kan zijn dat dit verzoek gehonoreerd wordt en dat
hierop ingespeeld wordt met de te verspelen nacompetitie. Terugplaatsing naar de hoogste klasse direct onder Categorie A zal
plaatsvinden met de beperking dat men, afhankelijk van het niveau waarop men uitkwam, 1 of meerdere jaren niet kan
promoveren naar categorie A. Er zal tevens een blokkade voor promotie zijn in het nieuwe seizoen voor de overige lagere
senioren, ongeacht het niveau en elftalaanduiding. Daarnaast zal een administratieve boete worden opgelegd van € 200,--.



Geschiedt een dergelijk verzoek nadat de nacompetitie is gestart maar vòòr 1 juni van enig jaar, dan zal, na beoordeling of het
verzoek zal (kunnen) worden ingewilligd, van geval tot geval worden bekeken of met de resultaten van de nacompetities wat kan
worden bewerkstelligd. Ook in dit geval zal er dan sprake zijn van een administratieve boete en gelden voor dit elftal of deze
vereniging, ingeval een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd, dezelfde beperkingen als hierboven beschreven.



Geschiedt een dergelijk verzoek nà de inschrijvingstermijn van 1 juni van enig jaar, dan zal de indeling worden vastgesteld en
gehandhaafd zoals deze op grond van de promotie en degradatie tot stand zou komen. Dit geldt overigens ook indien e.e.a.
gemeld wordt via het aanmeldingsformulier! Vorenstaande geldt voor zowel terugplaatsing als degradatie.



Verzoeken tot hogere indeling buiten de P/D-regelingen om (in dit geval vanuit de hoogste klasse onder categorie A) zullen altijd
per geval worden bekeken mede met het oog op de eindstanden van de voorafgaande competitie en eventueel gespeelde
promotiewedstrijden.



Verzoeken tot het niet willen promoveren vanuit de hoogste klasse onder Categorie A naar een competitie in categorie A zullen
worden afgewezen. De clubs zijn zich bewust van het feit dat, wanneer men zich inschrijft voor deze klasse, een kampioenschap
of het bereiken van een plaats die recht geeft tot promotie betekent dat het elftal naar die hogere klasse zal promoveren. In dit
geval de laagste klasse binnen Categorie A. De consequenties zijn dus bekend.



Van clubs die na publicatie van de indeling hun uiteindelijke verplichtingen nadien niet nakomen zal aangifte worden gedaan bij
de Tuchtcommissie. Reden hiervoor is dat men willens en wetens de competitie nadelig beïnvloedt terwijl men toch in de
gelegenheid is gesteld dit vooraf op een andere manier op te lossen. Ten aanzien van een eventuele strafmaat zal de
Tuchtcommissie beslissen.

7.8.5 Verzoeken tot vrijstelling / Kermiswedstrijden
De afdeling wedstrijdzaken van de KNVB district Oost wordt jaarlijks overspoeld met verzoeken tot vrijstelling in verband met
kermissen, schutters- en gildefeesten, dorps- en buurtfeesten, bevrijdingsfeesten en meer van dergelijke activiteiten. Inwilliging van al
deze verzoeken heeft het verloop in de achter ons liggende competities op een nadelige wijze beïnvloed waarbij het meermalen is
voorgekomen dat elftallen meerdere weken achtereen niet in competitieverband konden uitkomen. Dit heeft niet alleen gevolg voor
een normaal verloop van de competitie maar heeft uiteraard ook gevolgen voor de afwikkeling van de strijd om de
periodekampioenschappen. In het ergste geval zou het zelfs competitievervalsing tot gevolg kunnen hebben.
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Het Bestuur van de KNVB district Oost heeft over deze materie gesproken en is van mening dat zoveel mogelijk moet worden
voorkomen dat het verloop van de competities van vooral de prestatieve competities geweld wordt aangedaan. Gelet hierop heeft zij
enige jaren geleden besloten dat verzoeken tot vrijstelling als hierboven beschreven niet meer zullen ingewilligd voor alle
standaardelftallen van de vereniging. Voorts heeft het bestuur van de KNVB district Oost besloten dat dergelijke verzoeken met
ingang van het seizoen 2004-2005 ook niet meer zullen worden ingewilligd. Dit geldt voor de totale categorie A. In de categorie B kan
men een zgn. baaldag aanvragen. Wel dient men er rekenschap mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat dergelijke wedstrijden
op een midweekse datum zullen kunnen worden vastgesteld. Zeker is dat voor dergelijke verzoeken los van de periode waarbinnen
dergelijke aanvragen kunnen worden ingediend, een zogenoemde 'baaldag' zal worden genoteerd. Voorts zal geen ruimte meer
worden geboden om in het kader van feestweken of langdurige festiviteiten, waaronder ook het Carnaval zal worden gerekend, meer
dan 1 zaterdag en/of zondag vrijstelling te verlenen. In alle gevallen geldt dat verzoeken, ook voor het Carnavalsweekend, tijdig bij de
afd. wedstrijdzaken dienen te zijn ingezonden.

7.8.6 Vrijstelling in pupillenvoetbal
Steeds vaker worden we geconfronteerd met het feit dat een vereniging vrijstelling voor een bepaalde zaterdag wenst te hebben. De
reden van een dergelijk verzoek kan zijn: de Aireborne mars, volksfeest, kindervolksfeest, kermis enz. enz.
Voor het pupillenvoetbal betekent dit dat een elftal of team een wedstrijd onthouden wordt. Sommige teams/elftallen hebben zelfs de
“pech” dat ze op deze wijze 2 of 3 wedstrijden achter elkaar missen en volgens ons kan dit niet de bedoeling zijn.
Daar het onze taak is om verenigingen en leden competitievoetbal aan te beiden, is besloten om in het pupillenvoetbal in de maanden
september, april en mei geen vrijstelling meer te verlenen en worden de verenigingen verzocht om in overleg met de tegenstander de
wedstrijd midweeks (vooruit of in de week aansluitend) te verspelen.
Van de gewijzigde wedstrijddatum kunt u ons door middel van het zogenaamde “groene” formulier in kennis stellen.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor het wedstrijdsecretariaat extra werkzaamheden met zich brengt, maar hiermee wordt voorkomen
dat voor onze jeugd met name in de maanden september en april nagenoeg geen competitiewedstrijden (c.q. minder) worden
gespeeld.
We nemen aan dat u begrip voor de beslissing kunt hebben en zijn ervan overtuigd, dat de wedstrijdsecretariaten in onderling overleg
tot een oplossing komen.

7.8.7 Verplaatsen van een competitie wedstrijd
Verenigingen die onverhoopt een wedstrijd willen verplaatsen dienen zich te houden aan de volgende regels.
Binnen de categorie A is het verlenen van uitstel aan strenge regels gebonden en kan een wedstrijd alleen in overleg met de
tegenstander en met goedkeuring van de competitieleider verplaatst worden naar een datum die ligt voor de oorspronkelijk
vastgestelde datum.
Elftallen uitkomend in de categorie B kunnen gebruikmaken van de zgn. “Baaldagen” (geldt niet voor pupillen). Bij de pupillen dient de
wedstrijd in onderling overleg met de tegenstander vooruit of in de week aansluitend gespeeld te worden. Voor regelgeving zie 7.8.3
en 7.8.5.
We adviseren de heren jeugdsecretarissen de “baaldagen” te reserveren voor schoolkampen, inloopdagen bij scholen en voor uitwijk
bij vakanties.
De wijziging dient op het zogenaamde “groene ” mutatieformulier aan ons te worden doorgegeven, onder vermelding van het
wedstrijdnummer. Telefonische wijzigingen worden niet geaccepteerd!!!

7.9 Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld
Voor de volgende klassen is het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal Titel 3 artikel 25 van kracht:
senioren mannen standaardklasse, reserve hoofdklasse of 1e klasse;
senioren vrouwen landelijke klasse;
A-junioren landelijke eredivisie, 1e of 2e divisie;
B-junioren landelijke eredivisie, 1e of 2e divisie;
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-

C-junioren in landelijke 1e of 2e divisie

Indien bij vastgestelde wedstrijden van alle overige klassen geen scheidsrechter is aangewezen of de aangewezen
scheidsrechter NIET aanwezig is, dient de thuisspelende vereniging voor een vervangende scheidsrechter - die lid
moet zijn van de KNVB - zorg te dragen. Deze vervangende scheidsrechter mag lid zijn van een van de betrokken
verenigingen en dient zonder voorwaarden door de beide verenigingen te worden geaccepteerd. Op grond hiervan
dient de thuisclub altijd te zorgen dat er een KNVB-lid aanwezig is die de wedstrijd kan leiden.Het is derhalve in
voorkomende gevallen niet toegestaan een persoon als scheidsrechter te laten fungeren, die geen lid is van de
KNVB.

7.10 Indeling elftallen
Ieder jaar hebben de verenigingen de gelegenheid teams aan te melden voor deelname aan de competitie. Sluitingsdatum is 1 juni
voor categorie A en B. De competitieleiders hebben, nadat alle aanmeldingsformulieren binnen zijn, vervolgens de tijd tot aan de
vakantie hard nodig om alle aanmeldingen (ca. 12.000 teams) in te delen in klassen en poules. De verenigingen hebben de
mogelijkheid een voorkeur uit te spreken voor indeling in een bepaalde klasse/poule. Dit wil echter niet zeggen dat deze wensen
gehonoreerd kunnen worden. Bij het samenstellen van de indelingen heeft de competitieleider rekening te houden met meerdere
verenigingen en even zo vele wensen en voorkeuren.
Kort gezegd bestaat ieder jaar de mogelijkheid dat elftallen kunnen worden ingedeeld in poules die zijn gelegen buiten de (regionale)
indelingswensen van de vereniging. De competitieleider zal dit echter zo veel mogelijk beperken maar dient op grond van het aanbod
per niveau c.q. sterkte, alsmede het aantal beschikbare poules, een indeling te vervaardigen waarbij de poules uit minimaal 11 en
maximaal 12 elftallen zullen bestaan. Bij een aanbod van 48 elftallen zullen te allen tijde 4 poules van 12 worden geformeerd. Wensen
zullen in dat geval waarschijnlijk terzijde geschoven moeten worden.
Indeling van standaardklasse naar recreatieklasse (Categorie B)
Wanneer een vereniging een verzoek indient om met het standaardelftal uit te mogen komen in het recreatievoetbal, moet er rekening
mee worden gehouden dat dit, bij inwilliging van dit verzoek, voor minimaal drie aaneengesloten seizoenen geldt.
Nummering
Helaas kan ten aanzien van de toegewezen speelnummers geen correctie worden aangebracht anders dan het gebruik van eventuele
“vrije speelnummers” in de betreffende competitie. Het heeft derhalve geen zin het districtskantoor te benaderen met de vraag of
toegewezen speelnummers in een willekeurige competitie kunnen worden omgeruild.
Bij de indeling van seniorenelftallen is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de verenigingen alsmede is
uitgegaan van zoveel mogelijk regionale indeling. Teneinde dit te bewerkstelligen kan het voorkomen dat in competities meerdere
elftallen van 1 vereniging zijn opgenomen. Deze optie kan voorkomen vanaf de reserve 4e klasse senioren. Voor het vrouwenvoetbal
bestond deze optie reeds langere tijd en is onverkort gehandhaafd.
Op de bijeenkomsten met wedstrijdsecretarissen die ook dit seizoen weer worden gehouden zal bovenstaande nader worden
toegelicht.

7.11 Infolijn wedstrijdzaken
Binnen de KNVB district Oost bestaat er geen infolijn voor wedstrijdzaken. Ook is er geen informatienummer met betrekking tot
afgelastingen. Alle benodigde informatie ten aanzien van wedstrijden wordt gepubliceerd op www.voetbal.nl terwijl de informatie
inzake afgelastingen landelijk bekend wordt gemaakt via Teletekst pagina 603 (ook via internet te ontvangen) en via
www.knvb.nl/oost.

7.12 Invallersbepalingen
Heren senioren zaterdag
Standaardklassen
Reserveklassen categorie A
Reserveklassen categorie B
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Topklasse t/m 4e klasse
Res. hoofdkl. t/m res. 3e klasse
Res. 4e klasse en lager

Aantal wisselspelers
3 (incl. doelverdediger)
3 (incl. doelverdediger)
5 + doorwisselen
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Heren senioren zondag
Standaardklassen
Reserveklassen Categorie A
Reserveklassen Categorie B

Topklasse t/m 6e klasse
Res. hoofdkl. t/m res. 3eklasse
Res. 4e klasse en lager

3 (incl. doelverdediger)
3 (incl. doelverdediger)
5 + doorwisselen

Vrouwenvoetbal
Zaterdag en zondag Categorie A
Zaterdag en zondag Categorie B

Eredivisie t/m 2e klasse
3e klasse en lager

3 (incl. doelverdedigster)
5 + doorwisselen

Jeugdvoetbal
landelijke klassen
Alle niveaus
District junioren A, B en C categorie A Hoofd- en 1e klasse
Bekercompetitie junioren en pupillen Categorie B en II (zie reglement
bekercompetitie)
Pupillenvoetbal
Alle klassen

Alle niveaus

5 (incl. doelverdediger) en
doorwisselen is niet toegestaan
5 + doorwisselen

5 + doorwisselen

7.13 Inzenden wedstrijdformulieren
In het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal is onder artikel 26 – wedstrijdformulier – aangegeven op welke wijze en termijn de
wedstrijdformulieren dienen te worden ingezonden.
Mini F-pupillen
De uitslagen van de mini pupillen behoeven niet te worden doorgegeven.
Wanneer vul je een compleet wedstrijdformulier in en wanneer kun je volstaan met het doorgeven van de uitslagen via
internet?
Categorie
D-pupillen 1e en 2e divisie
D-pupillen hoofdklasse
D-pupillen 1e en 2e klasse (schema 12)
D-pupillen 3e klasse (reeks) + 4e
D-pupillen 7-tallen
E-pupillen
F-pupillen

Wedstrijdformulier
X
X
X
X
X
-

Uitslag alleen via internet
X
X

Voor de E- en F- pupillenteams kan worden volstaan met het doorgeven van de uitslag via Sportlink Club of eventueel via
internet op de KNVB-site. Hiervoor dient de gebruiker te beschikken over een verenigingscode en een aan de vereniging
toegekende pincode.
De uitslag komt rechtstreeks bij de KNVB in het systeem. Omdat de uitslag rechtstreeks bij de KNVB in het systeem komt
van de E- en de F-pupillen is het niet mogelijk om de uitslag te wijzigen!! Correcties op uitslagen kunnen gemaild worden naar
oost-uitslagen@knvb.nl.
Indien er zich tijdens of na de wedstrijd ongeregeldheden voordoen blijft de verplichting bestaan dat er een volledig ingevuld
wedstrijdformulier (dus ook met alle namen en relatienummers) moet worden ingezonden aan het
districtskantoor.
Voor het doorgeven van de uitslagen of afgelastingen hebben de secretarissen van de verenigingen een pincode ter beschikking
gekregen. De handleiding voor het doorgeven van uitslagen en afgelastingen is te vinden in de Online Bibliotheek van www.KNVB.nl
> Kennis & Services > Online Bibliotheek > ga naar online bibliotheek).
Een afgelasting dient op de wedstrijddag zelf direct na de keuring via Sportlink Club te worden doorgegeven.
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De nieuwe stand in het weekend op te vragen
Direct na de wedstrijden geeft u als verenging de uitslagen door via Sportlink Club. De stand is op elk moment via Sportlink Club op te
vragen.
Inzenden wedstrijdformulieren
Wij verzoeken de verenigingen bij het inzenden van de wedstrijdformulieren gebruik te maken van de daarvoor bestemde bruine
retourenveloppen. Tevens verzoeken wij de verenigingen de wedstrijdformulieren in 1 keer dubbel te vouwen en niet elk formulier
apart te vouwen.

7.14 Klankbordgroep
De Klankbordgroep bestaat uit 10 personen die allen als aanspreekpunt zullen fungeren voor de verenigingen die ressorteren onder
de betreffende regio. Tevens zullen de genoemde personen nauw betrokken worden bij het samenstellen van de indelingen voor de
pupillen alsook een concept indeling ontvangen van de laagste klassen junioren.
Regio
alg.voorz.
regio 1
regio 2
regio 3
regio 4
regio 5
regio 6
regio 7
regio 8
regio 9
regio 10

naam
H. Bies
G.J. Simens
L. Gladpootjes
A. Schuiling
J. van den Akker
R. Nijhuis
M. Caneel
F.A. Berendsen
H. Harms
E. Leis
H.J. Warmelink

adres
Parkzijde 24
Rooboerskamp 7
Vijfherenlanden 100
Korte Molenstraat 1
Nimrodstraat 89
Ien Dalessingel 209
Voermanstraat 27
De Smidse 14
de Volharding 12
Noordelijke Esweg 49
Dalmsholterweg 7

plaats
8224 MG Lelystad
8181 TZ Heerde
8245 BC Lelystad
6665 BD Driel
6531 LD Nijmegen
7207 LD Zutphen
7391 NV Twello
7261 ZZ Ruurlo
7591 EZ Denekamp
7558 ML Hengelo
8147 RC Giethmen

tel.
0320-234581
0578-695104
026-4742959
024-3554013
0575-520648
0573-453634
06-30255680
06-30485388
0529-451284

7.15 Kleedkamer combinatie-elftallen jongens/meisjes
Wij verzoeken de bezoekende verenigingen de tegenstander hiervan ruim voorafgaand aan de wedstrijd in kennis
te stellen zodat ze rekening kunnen houden met aparte kleedruimte voor de meisjes.

7.16 Midweekse wedstrijden
Uit de speeldagenkalender valt af te lezen dat alle, door de aan de competitie deelnemende elftallen, te spelen wedstrijden door de
KNVB zijn vastgestelde op een van tevoren aangegeven wedstrijddatum. Het zal altijd een utopie blijven dat deze planning een 100%
score zal krijgen. Derhalve zullen altijd wedstrijden worden gespeeld op de ingeroosterde inhaaldagen. Zodra echter de zomertijd haar
intrede doet (laatste weekend van maart 2012), heeft de competitieleider de mogelijkheid om wedstrijden, welke om redenen niet
kunnen worden vastgesteld op de aangegeven inhaaldagen, vast te stellen op midweekse avonden. De competitieleiders van de
KNVB district Oost zullen trachten om de eerste week na de intrede van de zomertijd ongemoeid te laten, maar de weken
hieropvolgend kunnen in het teken staan van midweekse inhaalwedstrijden. Bekerwedstrijden kunnen evt. ook al in een eerder
stadium midweeks worden gepland. Bij de pupillen kunnen er al eerder midweekse wedstrijden worden vastgesteld.
Om de verenigingen toch een handvat te bieden op welke dagen wedstrijden worden vastgesteld hierbij een kort overzicht.
Wedstrijddagen
Zaterdagvoetbal heren
Zaterdagvoetbal vrouwen
Jeugdvoetbal A-, C- junioren
Jeugdvoetbal B-junioren
Pupillenvoetbal
Zondagvoetbal heren
Zondagvoetbal vrouwen
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dinsdag
woensdag
maandag
Woensdag
Woensdag (in principe)
donderdag
donderdag

Bekervoetbal heren
Bekervoetbal vrouwen
Bekervoetbal A- en C- junioren
Bekervoetbal B-junioren
Bekervoetbal D- + E-pupillen
Bekervoetbal F-pupillen

dinsdag of donderdag
woensdag
maandag
woensdag
woensdag
maandag
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In voorkomende gevallen zal van dit schema worden afgeweken indien hiervoor aanleiding mocht zijn. Hierbij dient te worden gedacht
aan beperkingen in de beschikbaarheid van de accommodatie dan wel een beperking van een van beide betrokken elftallen.

7.17 Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2011/'12 veldvoetbal
De onderstaande regelingen zijn van toepassing op de veldvoetbalcompetitie van de KNVB District Oost seizoen 2011/'12. Ten
aanzien van de periodekampioenschappen zij vermeldt, dat sprake zal zijn voor het spelen van periodekampioenschappen in de
hiervoor aangegeven competities. Voor de hiervoor vastgestelde bepalingen verwijzen wij u naar de publicaties elders in dit
Bewaarnummer.

7.17.1 Standaardklassen zaterdagvoetbal
1e klasse D

De kampioen promoveert naar de hoofdklasse zaterdagvoetbal.

De 3 periodekampioenen zullen tezamen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C en E alsmede de
herkansingselftallen van de Hoofdklassen A t/m C worden opgedeeld in 7 poules van 3 elftallen. In deze poules zal een
wedstrijdenreeks worden gespeeld. De uiteindelijke poulewinnaars plaatsen zich voor de Hoofdklasse zaterdagvoetbal voor het
seizoen 2012/‟13.

De nummers 11 en 12 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema wedstrijden in het kader van de nacompetitie voor 2
plaatsen in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 13 en 14 degraderen naar de 2e klasse zaterdagvoetbal.
2e klasse G en H

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse zaterdagvoetbal.

De periodekampioenen van de 2e klasse G en H spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 11
en 12 van de 1e klasse D promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal. Zie hiervoor
de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 11 en 12 van de 2e klasse G en H spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de
periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D een nacompetitie voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal. Zie
hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 13 en 14 degraderen naar de 3e klasse zaterdagvoetbal.
3e klasse A t/m D

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse zaterdagvoetbal.

De periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 11
en 12 van de 2e klasse G en H een nacompetitie voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de
rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummer 11 van de 3e klasse B zal als herkansingselftal worden aangemerkt. Dit elftal speelt tezamen met de
periodekampioenen van de 4e klassen voor in totaal 4 plaatsen in de 3e klasse.

De nummers 12, 13 en 14 van de 3e klasse B alsmede de nummers 11 en 12 van de 3e klasse A, C en D degraderen naar de 4e
klasse zaterdagvoetbal.
4e klasse A t/m E

De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.

De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m E spelen tezamen met het herkansingselftal van de 3e klasse B volgens een
hiervoor vastgesteld schema voor 4 plaatsen in de 3e klasse zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit
Bewaarnummer.

7.17.2 Standaardklassen zondagvoetbal
1e klasse E

De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse zondagvoetbal.

De 3 periodekampioenen van de 1e klasse E (organisatie Oost) spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioen van de 1e klasse F (organisatie Noord) en de nummers 11 en 12 van de hoofdklasse C promotie/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit
Bewaarnummer.
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De nummers 11 en 12 van de 1e klasse E spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de periodekampioenen
van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 1e klasse van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de
rubrieken elders in dit Bewaarnummer.
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 2e klasse zondagvoetbal.

2e klasse I en J

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse van het zondagvoetbal.

De periodekampioenen van de 2e klasse I en J spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 11 en
12 van de 1e klasse E promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 1e klasse van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de
rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 11 en 12 van de 2e klasse I en J spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D promotie-/degradateiwedstrijden voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het
zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 13 en 14 degraderen naar naar de 3e klasse zondagvoetbal.
3e klasse A t/m D

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zondagvoetbal.

De periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 11
en 12 van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal. Zie
hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 10 van de 3e klasse A t/m D spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klasse A t/m H promotie/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken in het Bewaarnummer.

De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse zondagvoetbal.
4e klasse A t/m H

De kampioenen promoveren naar de 3e klasse van het zondagvoetbal.

De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m H spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 10
van de 3e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de
rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 11 van de 4e klasse A t/m H spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen tezamen met de
periodekampioenen van de 5e klasse A t/m H promotie-/degradatiewedstrijden voor 8 plaatsen in de 4e klasse van het
zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 12 degraderen naar de 5e klasse zondagvoetbal.
5e klasse A t/m H

De kampioenen promoveren naar de 4e klasse van het zondagvoetbal.

De periodekampioenen van de 5e klasse A t/m H spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 11
van de 4e klassen A t/m H promotie-/degradatiewedstrijden voor 8 plaatsen in de 4e klasse zondagvoetbal. Zie hiervoor de
rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummer 11 van de 5e klassen C zal tezamen met de periodekampioenen van de 6e klassen A t/m E promotie/degradatiewedstrijden spelen voor 10 plaatsen in de 5e klasse van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit
Bewaarnummer.

De nummer 12 van de 5e klasse C alsmede de nummer 11 van de 5e klasse A,B,D,E,F,G en H zullen degraderen naar de 6e
klasse zondagvoetbal.
6e klasse A t/m E

De kampioenen promoveren naar de 5e klasse van het zondagvoetbal.

De periodekampioenen van de 6e klasse A t/m E spelen samen met het herkansingselftal van de 5e klasse C volgens een
hiervoor vastgesteld schema promotie-/degradatiewedstrijden voor 10 plaatsen in de 5e klasse van het zondagvoetbal. Zie
hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer

7.17.3 Reserve-elftallen zaterdagvoetbal
Reserve hoofdklasse A

De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen. Dit elftal plaatst zich tevens voor deelname aan de
Districtsbekercompetitie voor het seizoen 2012/'13.

De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich direct voor deelname aan de Districtsbekercompetitie
voor het seizoen 2012/'13.
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De nummers 11 en 12 van de reserve hoofdklasse A spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de reserve hoofdklasse
van het zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.
De nummers 13 en 14 degraderen naar de reserve 1e klasse.

Reserve 1e klasse A en B

De kampioen promoveert naar de reserve hoofdklasse.

De periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
nummers 11 en 12 van de reserve hoofdklasse promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de reserve hoofdklasse van
het zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e klasse van het zaterdagvoetbal.

De nummers 10 van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioenen van de reserve 2e klasse promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de reserve 1e klasse van het
zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.
Reserve 2e klasse A t/m D

De kampioenen alsmede de nummers 2 in de eindstand promoveren naar de reserve 1e klasse.

De periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
nummers 10 van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de reserve 1e klasse van het
zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse zaterdagvoetbal.

De nummers 10 van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioenen van de reserve 3e klasse promotie-/degradatiewedstrijden voor 8 plaatsen in de reserve 2e klasse van het
zaterdagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.
Reserve 3e klasse A t/m H

De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse.

De periodekampioenen van de 3e klasse A t/m H spelen tezamen met de nummers 10 van de 2e klasse A t/m D volgens een
hiervoor vastgesteld schema promotiewedstrijden voor 8 plaatsen in de reserve 2e klasse van het zaterdagvoetbal. Zie hiervoor
de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 12 degraderen naar de reserve 4e klasse.
Reserve 4e klasse 01 t/m 15

De kampioenen van de reserve 4e klasse 01 t/m 15 promoveren naar de reserve 3e klasse.

Degradatie uit deze klasse is niet mogelijk. Inschrijving vanuit de lagere klassen voor deelname aan de reserve 4e klasse
zaterdagvoetbal gebeurt op basis van promotie vanuit de 5e klasse alsmede op vrijwillige basis via het inschrijfformulier.
Reserve 5e en 6e klasse en veteranenklassen

Deze klassen zullen worden beschouwd als recreatieve competities. De kampioenen van de reserve 5e en 6e klasse zullen
promoveren naar de respectievelijk reserve 4e en 5e klasse. Verzoeken tot niet willen promoveren zullen niet in behandeling
worden genomen. De competities in deze klassen kennen geen degradatieregeling. Inschrijving voor deelname aan deze
competitie geschiedt op basis van de vastgestelde promotieregeling alsmede via het inschrijfformulier.

7.17.4 Reserve-elftallen zondagvoetbal
Reserve hoofdklasse A

De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen. Dit elftal plaatst zich tevens voor deelname aan
de Districtsbekercompetitie voor het seizoen 2012/‟13.

De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich direct voor deelname aan de Districtsbekercompetitie
voor het seizoen 2012/‟13.

De nummers 11 en 12 van de reserve hoofdklasse spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de reserve hoofdklasse
van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 13 en 14 degraderen naar de reserve 1e klasse.
Reserve 1e klasse A en B

De kampioen promoveert naar de reserve hoofdklasse.
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De periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
nummers 11 en 12 van de reserve hoofdklasse promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de reserve hoofdklasse
zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.
De nummers 11 van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de reserve 1e klasse
van het zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.
De nummers 12 en 13 degraderen naar de reserve 2e klasse.

Reserve 2e klasse A t/m D

De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse.

De periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
nummers 11 van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de reserve 1e klasse van het
zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 10 van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
periodekampioenen van de reserve 3e klasse A t/m H promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het
zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 11 en 12 van de reserve 2e klassen A t/m D degraderen naar de reserve 3e klasse zondagvoetbal.
Reserve 3e klasse A t/m H

De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse.

De periodekampioenen van de reserve 3e klasse A t/m H spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema tezamen met de
nummers 10 van de reserve 2e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de reserve 2e klasse van het
zondagvoetbal. Zie hiervoor de rubrieken elders in dit Bewaarnummer.

De nummers 10, 11 en 12 van de reserve 3e klasse A t/m H degraderen naar de reserve 4e klasse zondagvoetbal.
Reserve 4e klasse 01 t/m 021

De kampioenen van de reserve 4e klasse 01 t/m 21 promoveren naar de reserve 3e klasse van het zondagvoetbal. Degradatie is
niet mogelijk. Inschrijving vanuit de lagere klassen voor deelname aan de reserve 4e klasse zondagvoetbal gebeurt op basis van
de promotie vanuit de reserve 5e klasse alsmede op basis van vrijwillige inschrijving via het inschrijfformulier.
Reserve 5e, 6e en 7e klasse en Veteranenklassen

Deze klassen zullen worden beschouwd als recreatieve competities. De kampioenen van de reserve 5e, 6e en 7e klasse zullen
promoveren naar de respectievelijk reserve 4e, 5e of 6e klasse. Verzoeken tot niet willen promoveren zullen niet in behandeling
worden genomen. De competities in deze klassen kennen geen degradatieregeling. Inschrijving voor deelname aan deze
competitie geschiedt op basis van de vastgestelde promotieregeling alsmede via het inschrijfformulier.

7.17.5 Vrouwenvoetbal veldvoetbal zaterdag, B-categorie
3e klasse
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
De periodekampioenen van de 3e klasse A&B en E&F spelen met de herkansers (nummer 9 en 10) van de 2e klasse A en C om in
totaal 2 plaatsen in de 2e klasse op de wijze zoals beschreven in het Bewaarnummer onder 1.22.3. De uiteindelijke winnaars van de
wedstrijden a en b spelen een finalewedstrijd op neutraal terrein, de winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de 2e klasse.
De periodekampioenen van de 3e klassen C&D en G&H spelen met de herkansers (nummer 9 en 10) van de 2e klasse B en D om in
totaal 4 plaatsen in de 2e klasse op de wijze zoals beschreven in het Bewaarnummer onder 1.221.3.
De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks naar de 4e klasse
4e klasse
Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarscompetities. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 12. Er
wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere poule in de najaarscompetitie de
nummers 1 tot en met 6 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 7 tot en met 12 plaatsen zich voor de degradatiepoules.
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.
De voorjaarscompetitie bestaat uit 16 promotiepoules en 16 degradatiepoules. De kampioenen van de 16 promotiepoules promoveren
naar de 3e klasse.
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De nummers 4, 5 en 6 van de 16 degradatiepoules degraderen rechtstreeks naar de 5e klasse.
5e klasse
Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarscompetities. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 12. Er
wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere poule in de najaarscompetitie de
nummers 1 tot en met 6 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 7 tot en met 12 plaatsen zich voor de degradatiepoules.
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.
De voorjaarscompetitie bestaat uit 44 promotiepoules en 44 degradatiepoules. De kampioenen van de 44 promotiepoules promoveren
rechtstreeks naar de 4e klasse, aangevuld met de 4 beste nummers 2.

7.17.6 Vrouwenvoetbal veldvoetbal zondag, B-categorie
3e klasse
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
De periodekampioenen van de 3e klasse spelen met de herkansers (nummers 9 en 10) van de 2e klasse om 8 plaatsen in de 2e
klasse op de wijze zoals beschreven in het Bewaarnummer onder 1.22.3.
De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks naar de 4e klasse
4e klasse
Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarscompetities. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 12. Er
wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere poule in de najaarscompetitie de
nummers 1 tot en met 6 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 7 tot en met 12 plaatsen zich voor de degradatiepoules.
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.

De voorjaarscompetitie bestaat uit 16 promotiepoules en 16 degradatiepoules. De kampioenen van de 16 promotiepoules promoveren
naar de 3e klasse.
De nummers 4, 5 en 6 van de 16 degradatiepoules degraderen rechtstreeks naar de 5e klasse.
5e klasse
Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarscompetities. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 12. Er
wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere poule in de najaarscompetitie de
nummers 1 tot en met 6 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 7 tot en met 12 plaatsen zich voor de degradatiepoules.
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.
De voorjaarscompetitie bestaat uit 47 promotiepoules en 47 degradatiepoules. De kampioenen van de 47 promotiepoules promoveren
rechtstreeks naar de 4e klasse.
De nummers voorlaatst en laatst van de degradatiepoules van district Zuid 2 degraderen naar de 6e klasse.
6e klasse (Zuid II)
De kampioenen van de 12 promotiepoules promoveren naar de 5e klasse, aangevuld met de 2 beste nummers 2.

7.17.7 Jeugdvoetbal
Algemeen
1. Eindigen in categorie A in de eindrangschikking van de volledige competitie meerdere elftallen gelijk in punten dan zal een
beslissingswedstrijd c.q. een wedstrijdenreeks worden gespeeld op de wijze zoals omschreven in artikel 34 van het Reglement
Wedstrijden Amateur Veldvoetbal.
2. In categorie B is het doelsaldo bepalend.
3. Elftallen die afzien van promotie van de 2e klasse naar de 1e klasse, dienen dit schriftelijk vóór 1 april 2012 kenbaar te maken.
4. Het is niet toegestaan dat van één rechtspersoon meer dan één elftal uitkomt in 1 poule van de verschillende divisies.
5. Terugtrekken uit de competitie:
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6.

Indien een elftal, om welke reden dan ook, zich terugtrekt of de competitie niet beëindigt, wordt dit elftal geacht de laatste plaats
te bezetten en komt in aanmerking voor degradatie naar een lagere klasse. Eén en ander conform artikel 13 lid 3 sub a t/m d van
het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal.
Dispensaties:
Elftallen die spelen met gedispenseerde spelers kunnen niet promoveren naar een hogere klasse. Mocht ingevolge het
vorenstaande een elftal niet voor promotie in aanmerking komen, dan promoveert de nummer twee.

A-junioren
Hoofdklasse K L M (categorie A)
•
De kampioenen van de Hoofdklasse K, L en M promoveren naar de landelijke 4e divisie.
•
De nummers 10 en 11 van de hoofdklasse K, L en M worden aangemerkt als herkanser en spelen met de periodekampioenen
van de 1e klasse voor 3 plaatsen in de hoofdklasse.
•
De nummer 12 van de hoofdklasse K, L en M degradeert naar de 1e klasse.
Voor de koppeling van de periodekampioenen van de districtshoofdklassen Oost verwijzen wij naar 1.22.9. in het landelijk gedeelte
van het Bewaarnummer.
1e klasse (categorie A)

De kampioenen van de 1e klasse 21 t/m 26 promoveren naar de hoofdklasse.

De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse 21 t/m 26 degraderen naar de 2e klasse.
De koppeling voor de periodekampioenen en herkansers voor promotie c.q. behoud in de nacompetitie is als volgt:
2e klasse (categorie B)

De 17 kampioenen van de 2e klasse 01 t/m 17 promoveren naar de 1e klasse.
3e en 4e klasse (categorie B)

De 3e en 4e klasse is inschrijfniveau en spelen een najaars- en voorjaarsreeks.

De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks.

De nummers 1, 2 en 3 van de 4e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 3e klasse in het voorjaar.

De nummers 10, 11 en 12 van de 3e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 4e klasse in het voorjaar.
Koppelingen tussen herkansers en periodekampioenen A-junioren
De herkansers (nummer 10 en 11) van de hoofdklasse K spelen een nacompetitie met de periodekampioenen uit de 1e klasse 21 en
de 1e klasse 24 van Oost om één plaats in de hoofdklasse.
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:
1a.
herkanser (nummer 11) hoofdklasse K
1b.
3e periodekampioen 1e klasse 21
1c.
2e periodekampioen 1e klasse 21
1d.
3e periodekampioen 1e klasse 24

- 2e periodekampioen 1e klasse 24 (Oost)
- herkanser (nummer 10) hoofdklasse K
- 1e periodekampioen 1e klasse 24 (Oost)
- 1e periodekampioen 1e klasse 21 (Oost)

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:
2a.
winnend team van de wedstrijden onder 1a
- winnend team van de wedstrijden onder 1c
2b.
winnend team van de wedstrijden onder 1b
- winnend team van de wedstrijden onder 1d
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de hoofdklasse op neutraal terrein.

De herkansers (nummers 10 en 11) van de hoofdklasse L spelen een nacompetitie met de periodekampioenen uit de 1e klasse 22 en
de 1e klasse 23 van Oost om één plaats in de hoofdklasse.
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Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:
1a.
herkanser (nummer 11) hoofdklasse L
1b.
3e periodekampioen 1e klasse 22
1c.
2e periodekampioen 1e klasse 22
1d.
3e periodekampioen 1e klasse 23

- 2e periodekampioen 1e klasse 23 (Oost)
- herkanser (nummer 10) hoofdklasse L
- 1e periodekampioen 1e klasse 23 (Oost)
- 1e periodekampioen 1e klasse 22 (Oost)

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:
2a.
winnend team van de wedstrijden onder 1a
- winnend team van de wedstrijden onder 1c
2b.
winnend team van de wedstrijden onder 1b
- winnend team van de wedstrijden onder 1d
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de hoofdklasse op neutraal terrein.

De herkansers (nummers 10 en 11) van de hoofdklasse M spelen een nacompetitie met de periodekampioenen uit de 1e klasse 25 en
de 1e klasse 26 van Oost om één plaats in de hoofdklasse.
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:
1a.
herkanser (nummer 11) hoofdklasse M
1b.
3e periodekampioen 1e klasse 25
1c.
2e periodekampioen 1e klasse 25
1d.
3e periodekampioen 1e klasse 26

- 2e periodekampioen 1e klasse 26 (Oost)
- herkanser (nummer 10) hoofdklasse M
- 1e periodekampioen 1e klasse 26 (Oost)
- 1e periodekampioen 1e klasse 25 (Oost)

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:
2a.
winnend team van de wedstrijden onder 1a
- winnend team van de wedstrijden onder 1c
2b.
winnend team van de wedstrijden onder 1b
- winnend team van de wedstrijden onder 1d
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de hoofdklasse op neutraal terrein.
B-junioren
Hoofdklasse K L M (categorie A)
•
De kampioenen van de Hoofdklasse K, L en M promoveren naar de landelijke 3e divisie.
•
De nummers 10 en 11 van de hoofdklasse K, L en M worden aangemerkt als herkanser en spelen met de periodekampioenen
van de 1e klasse voor 3 plaatsen in de hoofdklasse.
•
De nummer 12 van de hoofdklasse K, L en M degradeert naar de 1e klasse.
Voor de koppeling van de periodekampioenen van de districtshoofdklassen Oost verwijzen wij naar 1.22.10. in het landelijk gedeelte
van het Bewaarnummer.
1e klasse (categorie A)

De kampioenen en de nummers 2 van de 1e klasse 21 t/m 26 promoveren naar de hoofdklasse.

De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse 21 t/m 26 degraderen naar de 2e klasse.
2e klasse (categorie B)

De 16 kampioenen van de 2e klasse 01 t/m 16 promoveren naar de 1e klasse.
3e en 4e klasse (categorie B)

De 3e en 4e klasse is inschrijfniveau en spelen een najaars- en voorjaarsreeks.

De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks.

De nummers 1, 2 en 3 van de 4e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 3e klasse in het voorjaar.

De nummers 10, 11 en 12 van de 3e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 4e klasse in het voorjaar.

30

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

Koppelingen tussen herkansers en periodekampioenen B-junioren
De herkansers (nummers 10 en 11) van de hoofdklasse K spelen een nacompetitie met de periodekampioenen uit de 1e klasse 21 en
de 1e klasse 24 van Oost om één plaats in de hoofdklasse.
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:
1a.
herkanser (nummer 11) hoofdklasse K
1b.
3e periodekampioen 1e klasse 21
1c.
2e periodekampioen 1e klasse 21
1d.
3e periodekampioen 1e klasse 24

- 2e periodekampioen 1e klasse 24 (Oost)
- herkanser (nummer 10) hoofdklasse K
- 1e periodekampioen 1e klasse 24 (Oost)
- 1e periodekampioen 1e klasse 21 (Oost)

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:
2a.
winnend team van de wedstrijden onder 1a
- winnend team van de wedstrijden onder 1c
2b.
winnend team van de wedstrijden onder 1b
- winnend team van de wedstrijden onder 1d
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de hoofdklasse op neutraal terrein.

De herkansers (nummers 10 en 11) van de hoofdklasse L spelen een nacompetitie met de periodekampioenen uit de 1e klasse 22 en
de 1e klasse 23 van Oost om één plaats in de hoofdklasse.
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:
1e.
herkanser (nummer 11) hoofdklasse L
1f.
3e periodekampioen 1e klasse 22
1g.
2e periodekampioen 1e klasse 22
1h.
3e periodekampioen 1e klasse 23

- 2e periodekampioen 1e klasse 23 (Oost)
- herkanser (nummer 10) hoofdklasse L
- 1e periodekampioen 1e klasse 23 (Oost)
- 1e periodekampioen 1e klasse 22 (Oost)

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 1e t/m 1h worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:
2c.
winnend team van de wedstrijden onder 1e
- winnend team van de wedstrijden onder 1g
2d.
winnend team van de wedstrijden onder 1f
- winnend team van de wedstrijden onder 1h
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 2c en 2d spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de hoofdklasse op neutraal terrein.

De herkansers (nummers 10 en 11) van de hoofdklasse M spelen een nacompetitie met de periodekampioenen uit de 1e klasse 25 en
de 1e klasse 26 van Oost om één plaats in de hoofdklasse.
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:
1i.
herkanser (nummer 11) hoofdklasse M
1j.
3e periodekampioen 1e klasse 25
1k.
2e periodekampioen 1e klasse 25
1l.
3e periodekampioen 1e klasse 26

- 2e periodekampioen 1e klasse 26 (Oost)
- herkanser (nummer 10) hoofdklasse M
- 1e periodekampioen 1e klasse 26 (Oost)
- 1e periodekampioen 1e klasse 25 (Oost)

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:
2e.
winnend team van de wedstrijden onder 1i
- winnend team van de wedstrijden onder 1k
2f.
winnend team van de wedstrijden onder 1j
- winnend team van de wedstrijden onder 1l
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van 2e en 2f spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de hoofdklasse op neutraal terrein.
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C-junioren
Hoofdklasse (categorie A)

De kampioenen van de hoofdklasse K, L en M promoveren naar de landelijke 3e divisie.

De nummers 11 en 12 van de hoofdklasse K en L en de nummers 11, 12 en 13 van de hoofdklasse M degraderen naar de 1e
klasse.
1e klasse (categorie A)

De kampioenen van de 1e klasse 21 t/m 26 promoveren naar de hoofdklasse.

De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse 21 t/m 26 degraderen naar de 2e klasse.
2e klasse (categorie B)

De 19 kampioenen van de 2e klasse 01 t/m 19 promoveren naar de 1e klasse.
3e, 4e en 5e klasse (categorie B)

De 3e, 4e en 5e klasse is inschrijfniveau en spelen een najaars- en voorjaarsreeks.

De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks.

De nummers 1, 2 en 3 van de 4e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 3e klasse in het voorjaar.

De nummers 10, 11 en 12 van de 3e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 4e klasse in het voorjaar.

De nummers 1, 2 en 3 van de 5e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 4e klasse in het voorjaar.

De nummers 10, 11 en 12 van de 4e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 5e klasse in het voorjaar.

7.17.8 Promotie-/ degradatieregeling D-pupillen seizoen 2011/'12
2e divisie (categorie A)
A. De kampioen van de 2e divisie E promoveert naar de 1e divisie C.
B. De nummer 10, 11 en 12 van de 2e divisie degraderen naar de hoofdklasse.
Hoofdklasse (categorie A)
A. De kampioenen van de hoofdklasse M, N en O promoveren naar de 2e divisie van
district Oost.
B. De nummer 12 en 13 van poule M degraderen naar de 1e klasse, de nummers 11 en 12 van poule N en O
degraderen naar de 1e klasse.
1e klasse (categorie B)
A. De kampioenen van de 1e klasse 1 t/m 6 promoveren naar de hoofdklasse.
B. De nummers 11 en 12 van poule 2, 3 en 6 degraderen naar de 1e klasse, de nummers 12 en 13 van poule 1, 4
en 5 degraderen naar de 1e klasse.
2e klasse (categorie B)
A. De kampioenen van de 2e klasse 1 t/m 24 worden gekoppeld voor het spelen van een promotie wedstrijd.
De volgende koppeling is van kracht, dit is gebeurd op basis van loting.
Koppelingen:
Poule 1
Poule 4
Poule 6
Poule 7
Poule 9
Poule 11
Poule 14
Poule 15
Poule 17
Poule 20
Poule 22
Poule 23
-
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Poule 2
Poule 3
Poule 5
Poule 8
Poule 10
Poule 12
Poule 13
Poule 16
Poule 18
Poule 19
Poule 21
Poule 24
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E-pupillen seizoen 2011/'12
De kampioenen van de hoofdklasse 1 t/m 9 spelen op 19 mei 2012 om het kampioenschap van de KNVB district
Oost op het terrein van Voorwaarts T te Twello.
P/D najaarsreeks/voorjaarsreeks D-, E- en F-pupillen
D, E en F pupillen najaarsreeks / voorjaarsreeks:
De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar een bovenliggende klasse (nummer 1, 2 en 3 van de 4e naar de 3e klasse enz.).
De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar een onderliggende klasse (nummer 10, 11 en 12 van de 3e naar de 4e klasse enz.).
Het is overigens niet mogelijk om vanuit de 3e klasse D-pupillen te promoveren naar de 2e klasse D-pupillen. Vanuit de 1e klasse bij
de E-pupillen kan men niet promoveren naar de hoofdklasse E-pupillen.

7.18 Algemene Bepalingen bekercompetitie
Voor het seizoen 201/1/‟12 wordt op onderstaande wijze de bekerwedstrijden ingepland:

Bekerwedstrijden worden in eerste instantie in het betreffende inhaal/bekerweekend vastgesteld en dan dus op zaterdag dan wel
op zondag.

Wanneer een zaterdagteam tegen een zondagteam speelt, wordt zoveel als mogelijk de wedstrijd om 17:00 uur op de zaterdag
vastgesteld.

Indien van één team of beide teams nog competitiewedstrijden ingehaald dienen te worden, wordt/worden de
inhaalwedstrijd/inhaalwedstrijden in het weekend gepland. De bekerwedstrijd wordt dan doordeweeks vastgesteld om 20:00 uur
en wel in de week na het inhaal/bekerweekend.

Indien het thuisspelende team, ingeval van een doordeweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een lichtinstallatie, dient
de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

Indien als gevolg van het niet aanwezig zijn van verlichting uitgeweken moet worden naar een veld met verlichting maar zonder
afrastering, geldt dat dit niet als belemmering. Tenzij de veiligheid in het gedrang komt als gevolg van het aantal verwachte
toeschouwers, kunnen de wedstrijden op een veld zonder afrastering worden ingepland, waarbij de thuisspelende vereniging
provisorische voorzorgsmaatregelen dient te nemen. Ingeval de veiligheid in het gedrang komt, als gevolg van het ontbreken van
een afrastering, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

Indien het ploegen beter uitkomt om de bekerwedstrijden eerder af te werken als genoemde midweekse momenten, dan kan hier
medewerking aan worden verleend, wanneer beide ploegen hier overeenstemming over bereikt.

Een district heeft de mogelijkheid om de bekerwedstrijden standaard midweeks in te plannen. Indien het thuisspelende team,
ingeval van een doordeweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een lichtinstallatie, dient de thuisspelende vereniging een
vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben. Indien geen inhaalmoment gepland staat, is de mogelijkheid aanwezig
dat de wedstrijd alsnog in het weekend wordt afgewerkt. In de praktijk zal deze werkwijze grote gelijkenissen vertonen met eerder
genoemde werkwijze, dit doordat ingeval van in te halen wedstrijden er geen mogelijkheid bestaat om de bekerwedstrijden in het
weekend af te werken.

Hiermee worden voor de standaardcompetities alle niet reguliere competitiemomenten benoemd als inhaal/bekermomenten en
gaat inhaal te allen tijde voor beker, ook in de 1e seizoenshelft.

7.19 Reglement bekercompetitie senioren reserve categorie A
Artikel 1
Aan de wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingedeelde reserve elftallen in de reserve Hoofdklassen t/m
de reserve 3e klassen, zowel zaterdag- als zondagvoetbal.
Indien een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden ingedeeld in een poule van het
nieuwe niveau (indien daar nog ruimte is). Indien er geen plaats is en/of indien de bekercompetitie reeds van start is gegaan, zal het
team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten.

Bij deelname aan de bekercompetitie senioren reserve zijn de reglementaire bepalingen voor categorie A van
toepassing.
Artikel 2
De eerste ronde van de bekercompetitie wordt gespeeld in poulevorm, terwijl een halve competitie wordt afgewerkt. Per poule worden
minimaal 3 en maximaal 5 teams ingedeeld. Er wordt een halve competitie afgewerkt. De winnaar van iedere poule plaatst zich voor
de tweede ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste
plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het elftal met het beste doelsaldo gaat door naar de volgende ronde.
Indien ook het doelsaldo gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen,
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dan beslist het onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op
een avond in de week vastgesteld, welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand na 2 x 45 minuten wordt gevolgd door het nemen
van strafschoppen.
Artikel 3
De poulewinnaars vervolgen de bekercompetitie door middel van het knock-outsysteem. De wedstrijden worden bij loting per district
vastgesteld op de door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende
vereniging is aangewezen.
Artikel 5
Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. In
overleg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende
bekerronde.
Artikel 6
a. Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om
uitstel, zoals opgenomen in het Bewaarnummer.
b. Indien de thuisspelende vereniging – door welke oorzaak dan ook – niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot
uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is na het
verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein
van de tegenstander.
c. In overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter is het toegestaan het aanvangsuur, datum en/of accommodatie te wijzigen.
Deze wijziging dient tijdig schriftelijk te worden doorgegeven aan het districtskantoor.
Artikel 7
a. Met uitzondering van de districtsfinale worden de wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, beslist
overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten dienen strafschoppen te worden genomen. Voor
de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Regels van het voetbalspel” (regel 14).
b. De districtsfinale die in een gelijkspel eindigt, wordt beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd verlengd met 2 x 15 minuten.
Is er na de verlenging nog geen beslissing verkregen dan dienen strafschoppen te worden
genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Regels van het voetbalspel” (regel
14).
Artikel 8
Een elftal dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen van de poulewedstrijden
van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het elftal dat niet opkomt bij één van de
vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch
geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij het niet opkomen een bedrag van € 110,80 administratiekosten in rekening
gebracht.
Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de
scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft de goedkeuring van het
districtsbestuur.
Indien een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van
inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen.
Artikel 9
Een vereniging die een ongerechtigde speler opstelt wordt, afgezien van de door de Tuchtcommissie te nemen maatregelen,
uitgesloten van verdere deelname.
Artikel 10
De eindstrijd voor de bekercompetitie senioren reserves vindt plaats op de accommodatie van de finalist die de halve finale 'uit' heeft
gespeeld. Hebben beide finalisten 'uit' of beiden 'thuis' gespeeld, dan vindt er een loting plaats.

34

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

Artikel 11
De winnaar van de districtsfinale ontvangt een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker die direct eigendom van
de winnaar wordt. De deelnemende elftallen alsmede de (assistent-) scheidsrechters ontvangen een herinneringsmedaille.
Mocht de bekerwinnaar zich al geplaatst hebben voor de KNVB Amateur-beker voor standaardteams dan mag de verliezend finalist
het volgende seizoen eveneens deelnemen aan de KNVB Amateur-beker voor standaardteams.
Reserveteams die uitkomen in de KNVB Amateur-beker zullen, indien men daar is uitgeschakeld, instromen in de bekercompetitie
senioren reserve. Dit kan tot aan de tussenronde. Is er geloot voor de tussenronde dan is instromen niet meer mogelijk.
Artikel 12
Er wordt geen entree geheven. Dit is van toepassing zowel tijdens de poulewedstrijden, als de wedstrijden vanaf het knockoutsysteem en de finale.
Artikel 13
Voor de scheidsrechterskosten worden de betreffende verenigingen naar rato belast.
Bij afwezigheid van een scheidsrechter dient de thuisspelende vereniging voor een scheidsrechter zorg te dragen. De wedstrijd
dient te allen tijde door te gaan.
Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het betreffende bestuur, terwijl het hoofd wedstrijdzaken is belast met de
uitvoering van dit reglement.

7.20 Reglement beker senioren teams categorie B
Artikel 1
Aan deze bekertoernooien kan door iedere vereniging met alle teams die voor de competitie zijn ingeschreven worden deelgenomen
in de volgende categorieën:
Heren zaterdag Groep I
Heren zaterdag Groep II
Heren zondag Groep I
Heren zondag Groep II

4e en 5e klas
6e klas + veteranen
4e en 5e klas
6e, 7e klas +
veteranen

regiobeker
regiobeker
regiobeker
regiobeker

Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit houdt o.a. in dat:
De wedstrijdformulieren dienen normaal te worden ingevuld.
Er mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan.
De afgelastingsregel van categorie A is van toepassing.
Indien een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden ingedeeld in een poule van het
nieuwe niveau (indien daar nog ruimte is). Indien er geen plaats is en/of indien de bekercompetitie reeds van start is gegaan, zal het
team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten.
Artikel 2
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 4 teams regionaal ingedeeld. Er wordt een
halve competitie afgewerkt. De nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende ronde. Eindigen in de eindrangschikking
in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist
het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Indien ook het
doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan
beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een
avond in de week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd dienen er
strafschoppen genomen te worden volgens de regels van het voetbalspel.
De officiële speeltijden zijn:
Senioren: 2 x 45 minuten
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Artikel 3
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de aangegeven
categorieën aparte bekercompetities zullen worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting per district / regio vastgesteld op de
door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende
vereniging is aangewezen.
Artikel 5
Uitstel van wedstrijden in de poule is niet mogelijk. Op voorhand is men op de hoogte van het speelplan en aangezien inschrijving
geschiedt op vrijwillige basis gaat men akkoord met de vastgestelde speeldata. Voor wat betreft het vervolg met de knock-out
wedstrijden en verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om
uitstel, zoals opgenomen in het Bewaarnummer, hoofdstuk 1.36.2.
Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2
x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden.
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het
terrein van de tegenstander.
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 4 x 24
uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en hoofd wedstrijdzaken,
schriftelijk in kennis te zijn gesteld.
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of wedstrijddatum te wijzigen.
Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden doorgegeven.
Artikel 6
Poule-wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd daar er in een halve competitie worden gespeeld.
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt
verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal" (regel 14).
Artikel 7
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen van de
poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het team dat niet opkomt bij een van
de vervolgwedstrijden zal van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch
geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en
zal een bedrag van € 55,40 administratiekosten in rekening gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich
terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in
orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft de goedkeuring van het betreffende bestuur.
Indien een vereniging zich na inschrijving terugtrekt uit de bekercompetitie voor het lopende seizoen, komt haar recht op deelname in
het daarop volgende seizoen te vervallen.
Uitzondering hierop is een elftal dat zowel voor de competitie als beker wordt teruggetrokken.
Artikel 8
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen
maatregelen- van verdere deelname uitgesloten.
Artikel 9
Indien een team in de loop van het seizoen overgaat van de Categorie B of II naar de Categorie A of I (of omgekeerd), is het team van
verdere deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in de Categorie A of I nog niet is gepubliceerd zal het team zo
mogelijk naar die categorie worden overgeplaatst. Is die loting al wel gepubliceerd dan zal het districtsbestuur beslissen over de
voortgang waaronder de mogelijkheid bestaat dat het team van verdere deelname zal kunnen worden uitgesloten.
Artikel 10
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de Regionale finaledag op een nader te
bepalen accommodatie en tijdstip. Eindigt de finale in een gelijkspel, dan zal ook in dat geval geen verlenging worden gespeeld maar
zal de beslissing worden verkregen door het nemen van strafschoppen.
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Artikel 11
De deelnemers aan de eindstrijd ontvangen een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct hun
eigendom wordt. De spelers van de deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 12
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast.
Artikel 13
De hoofden wedstrijdzaken zijn belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het districtsbestuur.

7.21 Reglement beker vrouwen groep 2
Artikel 1
Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door:

De voor de districtscompetitie ingeschreven elftallen die uitkomen in de 2e en 3e klasse, zowel in het zaterdag- als
zondagvoetbal.
Indien een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden ingedeeld in een poule van het
nieuwe niveau (indien daar nog ruimte is). Indien er geen plaats is en/of indien de bekercompetitie reeds van start is gegaan zal het
team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten. Per district kunnen er aan de inschrijving verruimende maatregelen
worden gekoppeld.
Artikel 2
Bij deelname aan de districtsbeker veldvoetbal vrouwen zijn de reglementaire bepalingen voor categorie A veldvoetbal van
toepassing.
Artikel 3
De eerste ronden worden gespeeld in poulevorm dan wel door middel van een knock-outsysteem. Het district bepaalt voor welke
opzet wordt gekozen. Bij poulevorming komt de indeling van een poule tot stand door middel van een regionale indeling met poules
van minimaal drie en maximaal vijf elftallen. Per poule wordt een halve competitie afgewerkt.
Artikel 4
De poulewinnaars vervolgen het bekertoernooi door middel van het knock-outsysteem. Deze wedstrijden worden bij loting per district
vastgesteld op door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Artikel 5
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende
vereniging is aangewezen.
Artikel 6
Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. In
overleg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de desbetreffende
bekerronde.
Artikel 7
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden, wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om
uitstel, zoals opgenomen in dit Bewaarnummer in hoofdstuk 1.36.2.
Artikel 8
Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 3
x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van
deze termijn geen accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander.
Artikel 9
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 3 x 24
uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en desbetreffende hoofd
wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis te zijn gesteld.
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Artikel 10
Eindigen in de eindrangschikking van een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan
beslist:
a. Het doelsaldo van de halve competitie.
b. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend.
c. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.
d. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week.
Deze beslissingswedstrijd wordt bij een gelijke stand na 2 x 45 minuten direct gevolgd door het nemen van strafschoppen (regel
14 van de “Spelregels veldvoetbal”).
Artikel 11
Wedstrijden die in een gelijk spel eindigen, worden al dan niet verlengd overeenkomstig de volgende regeling:
a. Poulewedstrijden: worden niet verlengd en er worden geen strafschoppen genomen.
b. Knock-outwedstrijden: onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de
uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Spelregels veldvoetbal” (regel 14). Er vindt géén verlenging plaats.
c. Districtsfinale: bij een gelijk spel na 90 minuten wordt beslist overeenkomstig de volgende regeling. Onmiddellijk na het
verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd twee keer 15 minuten verlengd. Is er dan nog geen beslissing verkregen, dan
dienen strafschoppen te worden genomen volgens de “Spelregels veldvoetbal”.
Artikel 12
Een elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt voor één van de poulewedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen van
de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen.
Een elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt bij één van de knock-outwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De
desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Voorts wordt bij het niet opkomen c.q. terugtrekken een bedrag van € 110,80 administratiekosten in rekening gebracht. Voorts moet
de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten, zoals reiskosten van de tegenpartij, de
scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld vergoeden. Een en ander behoeft de
goedkeuring van het desbetreffende districtsbestuur.
Artikel 13
Een elftal dat in een bekerwedstrijd een niet gerechtigde speelster opstelt wordt - afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen
maatregelen - van verdere deelname uitgesloten.
• Alle uitslagen in de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten komen te
vervallen.
• Indien een elftal bij de knock-outwedstrijden van verdere deelname wordt uitgesloten, is de tegenstander
automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 14
De eindstrijd voor de districtsbeker vrouwen bestaat uit een finalewedstrijd en vindt plaats op de accommodatie van de finalist die de
halve finale 'uit' heeft gespeeld. Hebben beide finalisten 'uit' of beiden 'thuis' gespeeld, dan vindt er een loting plaats.
Artikel 15
De bekerwinnaar en de verliezend finalist van ieder district ontvangen een door het desbetreffende districtsbestuur beschikbaar
gestelde beker die direct eigendom van de verenigingen wordt. Tevens ontvangen alle finalisten alsmede de scheidsrechters een
herinneringsmedaille.
Artikel 16
Entreegelden bij poulewedstrijden:
De thuisspelende vereniging is gerechtigd entree te heffen. De opbrengst uit entree komt geheel ten goede aan de thuisspelende
vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging 50 (vijftig) gratis toegangsbewijzen ten behoeve van
speelsters en officials te verstrekken.
Artikel 17
Entreegelden vanaf knock-outwedstrijden (met uitzondering van de finale, zie artikel 19):
a. De thuisspelende vereniging is niet verplicht entree te heffen. Indien wel entreeheffing plaatsvindt (exclusief de houders van een
geldig bewijs van toegang amateurvoetbal), komt de bezoekende vereniging voor 50% van de recette in aanmerking.
b. De kosten van de thuisspelende vereniging, zoals bal, reclame, controle/kassa, in orde brengen speelveld, mogen niet van de
rectte worden afgetrokken.
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c.

De verantwoording van de ontvangsten en uitgaven moet binnen 14 dagen na de wedstrijddag aan de tegenpartij worden
toegezonden. Na akkoordbevinding dient betaling van het verschuldigde bedrag binnen acht dagen te geschieden. Mocht de
tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan dient zij deze binnen 14 dagen ter beslissing aan het desbetreffende
districtsbestuur voor te leggen.

Artikel 18
a. De nettorecette van de districtsbekerfinale komt ten goede aan de finalisten, elk voor 50%.
b. Bij het spelen van de eindstrijd op het terrein van één van de finalisten komen de baten ieder voor 50% voor rekening van de
betrokken verenigingen, met inachtneming van het hiervoor bepaalde.
c. De verantwoording van de ontvangsten en uitgaven moet door de organiserende vereniging binnen 14 dagen na de wedstrijd te
worden opgemaakt en aan de finalisten te worden toegezonden. Bij akkoordbevinding dient betaling van het verschuldigde
bedrag binnen acht dagen te geschieden. Mocht één van de betrokken verenigingen niet akkoord gaan met de afrekening, dan
dient zij dit binnen 14 dagen ter beslissing aan het desbetreffende districtsbestuur voor te leggen.
d. Indien het bestuur besluit een finaledag voor bekerfinalisten te organiseren, is hetgeen is opgenomen onder a, b en c van dit
reglement niet van toepassing, maar wordt een nadere regeling kenbaar gemaakt.
Artikel 19
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen elk voor de helft belast. Vanaf de finale worden er een
neutrale scheidsrechter en assistent-scheidsrechters aangesteld.
Artikel 20
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het desbetreffende districtsbestuur. Het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken
is belast met de uitvoering van dit reglement.

7.22 Reglement beker vrouwen groep 3
Artikel 1
Aan deze bekertoernooien kan door iedere vereniging met alle teams die voor de competitie zijn ingeschreven worden deelgenomen
in de volgende categorieën:
Vrouwen Groep II

zaterdag 4e klasse
zaterdag 5e klasse
zondag 4e klasse
zondag 5e klasse

district
district
district
district

Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit houdt o.a. in dat:
De wedstrijdformulieren dienen normaal te worden ingevuld.
Er mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan.
De afgelastingsregel van categorie A is van toepassing.
Indien een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert waardoor er sprake zou zijn van een
bekercompetitie welke ressorteert onder een andere categorie, zal het team worden ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau
(indien daar nog ruimte is). Indien er geen plaats is en/of indien de bekercompetitie reeds van start is gegaan, zal het team van
(verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten.
Artikel 2
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 4 teams regionaal ingedeeld. Er wordt een
halve competitie afgewerkt. De nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende ronde. Eindigen in de eindrangschikking
in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist
het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Indien ook het
doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan
beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een
avond in de week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd dienen er
strafschoppen genomen te worden volgens de regels van het voetbalspel.
De officiële speeltijd is vastgesteld op 2 x 45 minuten.
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Artikel 3
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de aangegeven categorie
een aparte bekercompetitie zal worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting per district vastgesteld op de door het
desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende
vereniging is aangewezen.
Artikel 5
Uitstel van wedstrijden in de poule is niet mogelijk. Op voorhand is men op de hoogte van het speelplan en aangezien inschrijving
geschiedt op vrijwillige basis gaat men akkoord met de vastgestelde speeldata. Voor wat betreft het vervolg met de knock-out
wedstrijden en verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om
uitstel, zoals opgenomen in het Bewaarnummer, hoofdstuk 1.36.2.
Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2
x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden.
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het
terrein van de tegenstander.
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 4 x 24
uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en hoofd wedstrijdzaken,
schriftelijk in kennis te zijn gesteld.
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of wedstrijddatum te wijzigen.
Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden doorgegeven.
Artikel 6
Poule-wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd daar er in een halve competitie worden gespeeld.
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt
verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal" (regel 14).
Artikel 7
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, zal van verdere deelname worden uitgesloten. Alle uitslagen van de
poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het team dat niet opkomt bij een van
de vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch
geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt het niet opkomen door de Tuchtcommissie afgehandeld en zal er een bedrag van
€ 55,40 administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte
kosten, zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het
speelveld. Een en ander behoeft de goedkeuring van het betreffende bestuur.
Indien een vereniging zich na inschrijving terugtrekt uit de bekercompetitie voor het lopende seizoen, komt haar recht op deelname in
het daarop volgende seizoen te vervallen. Uitzondering hierop is een elftal dat zowel voor de competitie als beker wordt
teruggetrokken.
Artikel 8
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen
maatregelen- van verdere deelname uitgesloten.
Artikel 9
Indien een team in de loop van het seizoen overgaat van de Categorie B of II naar de Categorie A of I (of omgekeerd), is het team van
verdere deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in de Categorie A of I c.q. de vervolgrondes in Categorie B of II nog
niet is gepubliceerd zal het team zo mogelijk naar die categorie worden overgeplaatst. Is die loting al wel gepubliceerd dan zal het
districtsbestuur beslissen over de voortgang waaronder de mogelijkheid bestaat dat het team van verdere deelname zal kunnen
worden uitgesloten.
Artikel 10
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd en vindt plaats op de accommodatie van de finalist, die de halve
finale "uit" heeft gespeeld. Hebben beide finalisten "uit" of beiden "thuis" gespeeld, dan vindt er een loting plaats.
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Artikel 11
De deelnemers aan de eindstrijd ontvangen een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct hun
eigendom wordt. De spelers van de deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 12
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast.
Artikel 13
De hoofden wedstrijdzaken zijn belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het districtsbestuur.

7.23 Reglement beker junioren categorie A en D- en E- pupillen categorie I
Artikel 1
Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven A-, B-, C-, D- en E-teams uitkomend in de
volgende klassen:
A1-junioren:
B1-junioren:
C1-junioren:
D1-pupillen:
E1-pupillen:

Landelijke 2e en 3e divisie, hoofdklasse en 1e klasse
Landelijke 2e en 3e divisie, hoofdklasse en 1e klasse
Landelijke 2e en 3e divisie, hoofdklasse en 1e klasse
1e en 2e divisie, hoofdklasse en 1e klasse
Hoofd- en 1e klasse

Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie A van toepassing. Dit houdt o.a. in dat:

De wedstrijdformulieren dienen normaal te worden ingevuld met vermelding van het wedstrijdnummer. De uitslag kan direct na de
wedstrijd doorgegeven worden via Sportlink Club

Voor de wedstrijden van de E-pupillen kan worden volstaan met het doorgeven van de uitslag via Sportlink Club.

Bij de A-, B- en C-junioren mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen niet toegestaan. Bij de pupillen mag worden
doorgewisseld (met een maximum van 5 spelers).

De afgelastingsregeling van categorie A is van toepassing.
Indien een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden ingedeeld in een poule van het
nieuwe niveau (indien daar nog ruimte is). Indien er geen sprake is en/of indien de bekercompetitie reeds van start is gegaan, zal het
team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten. Een en ander is niet van toepassing als het veranderen van niveau
plaatsvindt tijdens de winterstop (na- en voorjaarsreeks).
Artikel 2
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 5 teams ingedeeld. Er wordt een halve
competitie afgewerkt. De winnaar van iedere poule plaatst zich voor de tweede ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule
meerdere elf- en/of zeventallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve
competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Indien ook het doelsaldo gelijk is, dan is het
meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat.
Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld.
Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd dienen er strafschoppen genomen te worden
volgens de regels van het voetbalspel.
De officiële speeltijden zijn:
A-junioren:
2 x 45 minuten
B-junioren:
2 x 40 minuten
C-junioren:
2 x 35 minuten
D-pupillen:
2 x 30 minuten
E-pupillen:
2 x 25 minuten
Artikel 3
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de aangegeven
categorieën aparte bekercompetities zullen worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting per district vastgesteld op de door het
desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
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Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende
vereniging is aangewezen.
Artikel 5
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken
om uitstel, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.36.2 van dit Bewaarnummer.
Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2
x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden.
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het
terrein van de tegenstander.
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 4 x 24
uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en hoofd wedstrijdzaken,
schriftelijk in kennis te zijn gesteld.
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of wedstrijddatum te wijzigen.
Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden doorgegeven.
Artikel 6
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd daar er in een halve competitie wordt gespeeld.
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt
verwezen naar de “Spelregels veldvoetbal” (regel 14)
Artikel 7
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen van de
poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het team dat niet opkomt bij een van
de vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch
geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen een bedrag van € 55,40 administratiekosten in rekening
gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de
tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft de
goedkeuring van het betreffende bestuur.
Indien een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van
inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen.
Artikel 8
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen
maatregelen- van verdere deelname uitgesloten.
Artikel 9
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de jeugdvoetbaldag op zaterdag 2 juni
2012.
Artikel 10
Indien een team in de loop van het seizoen overgaat van Categorie B of II naar categorie A of I (of omgekeerd) is het team van
verdere deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in categorie A of I c.q. de vervolgrondes in categorie B of II nog niet is
gepubliceerd zal het team mogelijk naar die categorie worden overgeplaatst. Is de loting al wel gepubliceerd dan zal het
districtsbestuur beslissen over de voortgang waaronder de mogelijkheid bestaat dat het team van verdere deelname zal kunnen
worden uitgesloten.
Artikel 11
De deelnemers aan de eindstrijd ontvangen een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct hun
eigendom wordt. De spelers van de deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 12
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast.
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Artikel 13
De hoofden wedstrijdzaken zijn belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het districtsbestuur.

7.24 Reglement regiobeker junioren
CATEGORIE B, D- EN E-PUPILLEN CATEGORIE II EN F-PUPILLEN CATEGORIE I EN II
Artikel 1
Aan deze bekertoernooien kan door iedere vereniging met de teams die voor de competitie zijn ingeschreven worden deelgenomen in
de volgende categorieën:
A-junioren categorie B-1
A-junioren categorie B-2
B-junioren categorie B-1
B-junioren categorie B-2
C-junioren categorie B-1
C-junioren categorie B-2
C-junioren categorie B-3
D-pupillen categorie II-1
D-pupillen categorie II-2
D-pupillen categorie II-3
MD-pupillen categorie II
D-pupillen categorie II-4
E-pupillen categorie II-1
E-pupillen categorie II-2
E-pupillen categorie II-3
ME-pupillen categorie II
F-pupillen categorie II-1
F-pupillen categorie II-2
F-pupillen categorie II-3
F-pupillen categorie II-4

2e klasse
3e en 4e klasse
2e klasse
3e en 4e klasse
2e klasse
3een 4e klasse
5e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
1e klasse
5e klasse (D-7 tallen)
2e klasse
3e klasse
4e klasse
1e klasse
hoofdklasse en 1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse

Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit houdt o.a. in dat:
De wedstrijdformulieren dienen bij de A-, B-, C-junioren en D-pupillen normaal te worden ingevuld met vermelding van het
wedstrijdnummer. Bij de E-, F-pupillen dient de uitslag vermeld te worden op het uitslagenformulier.
Bij alle junioren en pupillen mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan.
De afgelastingsregel van categorie A is van toepassing.
Indien een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden ingedeeld in een poule van het
nieuwe niveau (indien daar nog ruimte is). Indien er geen plaats is en/of indien de bekercompetitie reeds van start is
gegaan, zal het team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten. Een en ander is niet van toepassing als het
veranderen van niveau plaatsvindt tijdens de winterstop (na- en voorjaarsreeks).
Artikel 2
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 5 teams regionaal ingedeeld. Er wordt een
halve competitie afgewerkt. De nr. 1 van de eindstand plaatst zich voor de volgende ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een
poule meerdere elf- en/of zeventallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan
beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Indien ook
het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen,
dan beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op
een avond in de week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd dienen er
strafschoppen genomen te worden volgens de regels van het voetbalspel.
De officiële speeltijden zijn:
A-junioren:
2 x 45 minuten
B-junioren:
2 x 40 minuten
C-junioren:
2 x 35 minuten
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D-pupillen:
E-pupillen:
F-pupillen:

2 x 30 minuten
2 x 25 minuten
2 x 20 minuten
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Artikel 3
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de aangegeven
categorieën aparte bekercompetities zullen worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting per district vastgesteld op de door het
desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende
vereniging is aangewezen.
Artikel 5
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken
om uitstel, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.36.2 van dit Bewaarnummer.
Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2
x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden.
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het
terrein van de tegenstander.
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 4 x 24
uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en hoofd wedstrijdzaken,
schriftelijk in kennis te zijn gesteld.
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of wedstrijddatum te wijzigen.
Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden doorgegeven.
Artikel 6
Poule-wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd daar er in een halve competitie wordt gespeeld.
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt
verwezen naar de “Spelregels veldvoetbal” (regel 14)
Artikel 7
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen van de
poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het team dat niet opkomt bij een van
de vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch
geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen een bedrag van € 27,50 exclusief administratiekosten in rekening
gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de
tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft de
goedkeuring van het betreffende bestuur.
Indien een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van
inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen.
Artikel 8
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen
maatregelen- van verdere deelname uitgesloten.
Artikel 9
Indien een team in de loop van het seizoen overgaat van de Categorie B of II naar de categorie A of I, is het team van verdere
deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in de categorie A of I nog niet is gepubliceerd zal het team naar die categorie
worden overgeplaatst. Is die loting al wel gepubliceerd dan is het team ook hier van verdere deelname uitgesloten.
Artikel 10
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de Regionale finaledag op een nader te
bepalen accommodatie en tijdstip. In elke regio zal een finaledag worden gehouden.
Voor de finale MD en ME zal het hoofd wedstrijdzaken een plaats en tijdstip bepalen.
Artikel 11
De deelnemers aan de eindstrijd ontvangen een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct hun
eigendom wordt. De spelers van de deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 12
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast.
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Artikel 13
De hoofden wedstrijdzaken zijn belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het districtsbestuur.

7.25 Reglement meisjes A en B
Artikel 1
Aan deze wedstrijden kan door iedere vereniging met de teams die voor de competitie zijn ingeschreven worden deelgenomen in de
volgende categorieën:
MA-junioren categorie B-1
MA-junioren categorie B-2
MB-junioren categorie B-1
MB-junioren categorie B-2
MC-junioren categorie B-1
MC-junioren categorie B-2

Hoofd- en 1e klasse
2e klasse
Hoofd- en 1e klasse
2e klasse
Hoofd- en 1e klasse
2e klasse

Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit houdt o.a. in dat:
De wedstrijdformulieren dienen normaal te worden ingevuld met vermelding van het wedstrijdnummer.
Er mogen 5 wisselspeelsters worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan.
De afgelastingsregel van categorie A is van toepassing.
Artikel 2
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. per poule worden minimaal 3 en maximaal 5 teams regionaal ingedeeld. Er wordt een
halve competitie afgewerkt. De nr. 1 van de eindstand plaatst zich voor de volgende ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een
poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het
doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Indien ook het
doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan
beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een
avond in de week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd dienen er
strafschoppen genomen te worden volgens de regels van het voetbalspel.
De officiële speeltijden bedragen:
MA:
2 x 45 minuten
MB:
2 x 40 minuten
MC:
2 x 35 minuten
Artikel 3
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende
vereniging is aangewezen.
Artikel 4
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken
om uitstel, zoals opgenomen in het Bewaarnummer, hoofdstuk 1.36.2.
Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2
x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden.
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het
terrein van de tegenstander.
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 4 x 24
uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en hoofd wedstrijdzaken,
schriftelijk in kennis te zijn gesteld.
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of wedstrijddatum te wijzigen.
Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden doorgegeven.
Artikel 5
De wedstrijden, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt
verwezen naar de “Spelregels veldvoetbal” (regel 14)
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Artikel 6
Het team dat niet opkomt bij een van de wedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de
wedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen een bedrag van € 55,40
administratiekosten in rekening gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte kosten, zoals
eventuele reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld.
Een en ander behoeft de goedkeuring van het betreffende bestuur.
Indien een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van
inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen.
Artikel 7
Een vereniging die een niet gerechtigde speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen maatregelen- van
verdere deelname uitgesloten.
Artikel 8
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd. In de categorie B-1 wordt de finale gespeeld tijdens de
jeugdvoetbaldag op zaterdag 2 juni 2012. De finales van de categorie B-2 worden gespeeld op een nader door het hoofd
wedstrijdzaken te bepalen plaats en tijdstip.
Artikel 9
De deelnemers aan de eindstrijd ontvangen een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct hun
eigendom wordt. De spelers van de deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 10
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast.
Artikel 11
De hoofden wedstrijdzaken zijn belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het districtsbestuur.

7.26 Richtlijnen pupillen zaalvoetbal
Het aantal spelers
1. Een team bestaat uit 5 spelers, maximaal 3 wisselspelers en een coach/leider. Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams,
elk bestaande uit maximaal 5 spelers waarvan één de doelverdediger moet zijn. Een team van E en F pupillen bestaat uit
maximaal 6 spelers waarvan één de doelverdediger moet zijn en maximaal 3 wisselspelers en een coach/leider.
2. Per team mogen er maximaal 2 dispensatie spelers worden opgesteld.
3. Een team staat onder leiding van een coach die niet jonger is dan 16 jaar.
4. Een speler mag op elk moment op de daarvoor aangegeven plaats gewisseld worden met een wisselspeler. De plaats waar de
wissel van spelers moet worden uitgevoerd, is binnen maximaal drie meter aan beide zijden van de middenlijn.
5. De wisselspeler mag worden ingezet, zodra de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten.
6. Eén van de spelers van het team moet als aanvoerder worden aangewezen en herkenbaar zijn aan het dragen van een band om
de rechter bovenarm, in kleur afwijkend van de kleur van het kostuum.
Overtredingen
Alle overtredingen, die bij het veldvoetbal worden bestraft, worden ook bij het zaalvoetbal bestraft.
Ook wordt gestraft als een speler door een sliding de bal voor de voeten van een tegenstander wegspeelt of poogt weg te spelen.
(een sliding zonder dat een tegenstander in de buurt is, is wel toegestaan).
Een schouderduw is ook niet toegestaan.
Overtredingen moeten worden bestraft met een vrije schop aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding
plaatsvond. Indien een overtreding werd begaan tegen het verdedigende team in haar eigen strafschopgebied, dan dient deze vrije
schop genomen te worden op de zes-meter lijn zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.
Indien een speler van de verdedigende partij opzettelijk de overtreding begaat in zijn strafschopgebied dan moet hij worden
bestraft met een strafschop.

46

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

De vrije schop
1. Een vrije schop moet worden genomen op de plaats van de overtreding. Wordt echter een vrije schop toegekend in het
strafschopgebied, dan moet deze genomen worden vanaf een punt op de 6-meetlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de
overtreding.
2. Wanneer een speler een vrije schop neemt, moeten alle spelers van de tegenpartij zich minstens 5 meter van de bal bevinden
totdat deze weer in het spel is. De bal is in het spel, zodra hij een afstand gelijk zijn omtrek heeft afgelegd.
3. De bal behoeft niet stil te liggen, wanneer de vrije schop wordt genomen, maar dient binnen 4 seconden te worden uitgevoerd.
4. Indien bij het nemen van een vrije schop buiten het strafschopgebied de bal rechtstreeks in het eigen doel geplaatst wordt, moet
het spel hervat worden met een hoekschop. Zou dit gebeuren bij een vrije schop vanaf de 6-meterlijn, dan moet de schop
overgenomen worden daar de bal niet reglementair in het spel is gebracht.
De strafschop
1. Een strafschop wordt genomen van het strafschop punt ( 6 meter vanaf de doellijn).
2. De bal moet stil liggen.
3. Wanneer een strafschop genomen wordt, moeten alle spelers, met uitzondering van de doelverdediger van de tegenpartij, zich
binnen het speelveld maar buiten het strafschopgebied bevinden en minstens 5 meter van het strafschoppunt.
4. De doelverdediger van de tegenpartij moet, totdat de bal is getrapt, op zijn doellijn tussen de doelpalen staan zonder zijn voeten
te verplaatsen.
5. De speler, die de strafschop neemt, moet de bal naar voren trappen. Hij mag de bal niet opnieuw aanraken, voordat de bal door
een andere speler is aangeraakt of gespeeld.
6. De strafschop moet binnen 4 seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter genomen worden.
7. De bal wordt geacht in het spel te zijn zodra het een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd.
De aftrap
1. Wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, moet de tegenstander van degene die de bal het laatst heeft aangeraakt,
de bal intrappen vanaf het punt van de zijlijn waar de bal buiten het speelveld geraakte.
2. De speler moet voordat hij de bal intrapt, zich met één of beide voeten op of achter de zijlijn bevinden.
3. De tegenstanders dienen zich bij de intrap op 5 meter van de bal te bevinden.
4. De bal moet, mits voldaan is aan punt 3, binnen 4 seconden worden ingetrapt.
5. De nemer van de intrap mag de bal niet opnieuw aanraken voordat deze door een andere speler is ingespeeld of aangeraakt.
6. Uit een intrap kan niet rechtstreeks gedoelpunt worden.
7. Bij een intrap hoeft de bal niet geheel stil te liggen.
De doelworp
1. Wanneer de bal over de doellijn is gegaan, behalve wanneer een doelpunt is gescoord, moet de bal, indien deze het laatst door
een speler van het aanvallende team, door de doelverdediger rechtstreeks met één of beide handen buiten het strafschopgebied
in het spel worden gebracht.
2. De doelverdediger moet hierbij, zich binnen zijn strafschopgebied bevindend, de bal met een worp in het spel brengen.
3. Indien de bal, nadat de doelverdediger deze vanuit zijn strafschopgebied in het spel heeft gebracht, met opzet door een
medespeler naar hem wordt gespeeld, mag de doelverdediger in zijn strafschopgebied de bal alleen met de voeten aanraken.
4. Bij het nemen van de doelworp dienen de tegenspelers zich buiten het strafschopgebied te bevinden.
5. Nadat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft gekregen en in zijn strafschopgebied is teruggekeerd, moet de doelworp binnen
4 seconden genomen worden, mits is voldaan aan het onder punt 4 gestelde.
6. Wanneer de doelverdediger bij het nemen van de doelworp met de bal in zijn handen buiten zijn strafschopgebied komt, moet de
doelworp opnieuw worden genomen.
De hoekschop
1. Wanneer de bal, hetzij in de lucht, hetzij over de grond, over de doellijn is gegaan, met uitzondering van het gedeelte tussen de
doelpalen, en het laatst is aangeraakt door een speler van de verdedigende partij, dan moet een speler van de tegenpartij een
hoekschop nemen.
2. Een hoekschop wordt genomen door de bal neer te leggen op het snijpunt van doellijn en zijlijn, het meest nabij de plaats waar
de bal over de doellijn is gegaan, en van daaruit de bal te trappen.
3. Bij het nemen van een hoekschop moeten de tegenstanders tenminste 5 meter van het hoekschoppunt blijven, totdat de
hoekschop is genomen.
4. De hoekschop moet binnen 4 seconden worden genomen mits voldaan is aan het onder punt 3 gestelde.
5. De hoekschop nemer mag de bal, nadat deze een omwenteling heeft gemaakt, niet voor de 2e maal spelen, voordat een andere
speler de bal heeft gespeeld of aangeraakt.
6. Uit een hoekschop kan rechtstreeks gescoord worden in het doel van de tegenstander.
7. Bij een intrap behoeft de bal niet geheel stil te liggen.
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Opgelet
Een tegen het plafond getrapte bal wordt door de scheidsrechter afgefloten. Het spel wordt hervat met een vrije trap vanaf de zijlijn.
De bal mag op de keeper teruggespeeld worden waarbij de doelverdediger de bal alleen met de voeten mag aanraken, raakt hij de bal
met de handen aan, dan wordt dit bestraft met een vrije trap vanaf de 6- meterlijn.
4-secondenregel
Spelhervattingen (vrije schop, hoekschop, intrap, etc.) dienen binnen 4 seconden te worden afgehandeld. Eveneens dient de
tegenstander zich op 5 meter afstand te bevinden. Gebeurt dit niet, dan kan de scheidsrechter dit bestraffen met een directe vrije trap.
De strafschop
Wanneer een strafschop wordt genomen, moeten alle spelers, behalve de strafschop nemer en de doelverdediger, zich buiten het
strafschopgebied op tenminste 5 meter afstand van het strafschop punt bevinden. Het moet de scheidsrechter en de doelverdediger
van de tegenpartij duidelijk zijn wie de strafschop gaat nemen. De bal moet bij het nemen van de strafschop stilliggen en moet binnen
4 seconden gespeeld worden door de strafschop nemer.
Commissie pupillenzaalvoetbal
Bij problemen of geschillen in de zaal kunnen de verenigingen contact opnemen met de betreffende leider zaalvoetbal. Deze kan dan
e.e.a. bespreken c.q. voorleggen aan de werkgroep pupillenzaalvoetbal van de Jeugdcommissie.
Niet opkomen team
Wanneer een team niet komt opdagen, verliest het de wedstrijd met 3-0. Komt een team te laat, dan probeert de zaalvoetbal leiding
de wedstrijd op een andere manier in te passen. Lukt dat absoluut niet, dan verliest dat team dat te laat is de wedstrijd met 3-0.
Afwijkende regels
Het kan voorkomen dat in een bepaalde regio (i.v.m. de daar aanwezige omstandigheden) andere regels gelden dan in
bovenvermelde richtlijnen staat vermeld. De betrokken verenigingen zijn hierover dan rechtstreeks geïnformeerd door de organisatie
ter plaatse.
Speeldagenkalender pupillenvoetbal in de zaal
Datum
D: div-hfd-1e D: 2e kl. D: 3e en 4e kl.
2)
03-12-11
Nee
Nee
Ja
2)
10-12-11
Nee
Nee
Ja )
2)
2)
17-12-11
Nee
Ja
Ja
24-12-11
Ja
Ja
Ja
31-12-11
Ja
Ja
Ja
07-01-12
Ja
Ja
Ja
14-01-12
Ja
Ja
Ja
21-01-12
Nee
Ja
Ja
2)
2)
28-01-12
Nee
Ja
Ja
2)
2)
04-02-12
Nee
Ja
Ja
2)
2)
11-02-12
Nee
Ja
Ja

E-pup. hfd
Nee
Nee
2)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
2)
Ja
2)
Ja
2)
Ja
2)
Ja

E-pup.
2)
Ja
2)
Ja
2)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
2)
Ja
2)
Ja
2)
Ja

F-pup.
1)
Ja
2)
Ja
2)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
2)
Ja
2)
Ja
2)
Ja

Opmerkingen
1) F-pupillen hebben geen veld programma in verband met sinterklaasvieringen. In overleg met de clubs zou er dus in de zaal
gespeeld kunnen worden.
2) Teams die in de zaal spelen worden uit het veldvoetbalprogramma geschrapt. Het zaalvoetbalprogramma dient dan vroegtijdig op
het districtskantoor aanwezig te zijn, te weten voor 14 oktober 2011
3) Teams dienen in de zaal dezelfde aanduiding te hebben als op het veld. Worden teams opgesplitst dan met toevoeging.
Bijvoorbeeld wordt veldteam D2 opgesplitst dan in de zaal bijv. aanduiding D2a en D2b.

7.27 Richtlijnen zeven tegen zeven
In deel 1 van dit Bewaarnummer is onder artikel 1.27 een artikel opgenomen over de richtlijnen van het zeven tegen zeven. Nogmaals
zij vermeldt dat het toepassen van de spelregels in handen is van de spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling
hebben en dat is de spelers zoveel mogelijk laten VOETBALLEN. Op het speelveld mogen zich alleen bevinden de spelers en de
spelleider c.q. scheidsrechter.
Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus tijdens de wedstrijd niet tussen de spelers begeven.
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Naast de zeventallen voor jongens biedt de KNVB district Oost verenigingen ook de mogelijkheid tot deelname aan de competitie van
zeventallen voor meisjes. De leeftijdsgrenzen voor deze meisjes zijn vastgesteld op 6-9 jaar (zeventallen en veelal opgenomen in
teams c.q. competities voor de F-pupillen), 10- en 11-jarigen (zeventallen) en 12-15 jaar (zowel elftallen als zeventallen). Ook voor
deze meisjescompetities pupillen geldt dat de richtlijnen vermeld in deel 1 van toepassing zijn. Dit geldt ook voor de afmeting van het
speelveld.
Ten aanzien van de richtlijnen voor meisjesteams in de leeftijd van 12-15 jaar gelden afwijkende bepalingen.
Meisjes 15-16 jaar elftallen
Aantal speelsters
Speelveld
Wedstrijdduur
Wisselspelers
Aantal dispensatiespeelsters
Tuchtzaken
Inzenden strafrapporten
Balmaat
Afmeting doel

11
normaal
2 x 35 minuten
maximaal 5
maximaal 3
straftijdregeling
ja, bij rode kaarten of staken
5 met een omtrek van 70 cm en maximaal 453 gram
7,32 m x 2,44 m

Meisjes 15-16 jaar zeventallen
Aantal speelsters
7
Speelveld
1. lengte tussen 50 en 70 meter, breedte tussen 25 en 50 meter
2. normale breedte, lengte van 16-meterlijn tot 16-meterlijn *
Wedstrijdduur
2 x 35 minuten
Wisselspelers
onbeperkt
Aantal dispensatiespeelsters maximaal 2
Tuchtzaken
straftijdregeling
Inzenden strafrapport
ja, bij rode kaarten en staken
Balmaat
5 met een omtrek van 70 cm en maximaal 453 gram
Afmeting doel
5mx2m
* Bij gebruik van deze optie dient de bezoekende club hiervan vooraf door de ontvangende vereniging op de hoogte te worden
gesteld.

7.28 Speeldagenkalender competities district Oost veldvoetbal seizoen 2011/'12
Uiteraard zullen de weersomstandigheden een rol spelen om de beoogde speeldagenkalender daadwerkelijk af te werken.
In de onderstaande tabel zijn 5 kalenders opgenomen. Deze zijn te onderscheiden in:
Kalender 1-14 Heren senioren
1e- en 2e klassen standaardvoetbal + overige klassen met 13 of 14 teams
Heren senioren
Reserve hoofdklasse zaterdag en zondag + reserve 1e klassen zondagvoetbal
Kalender 1-12 Heren senioren
Overige standaard- en reserveklassen categorie A met 12 of 11 teams in een
poule
A-, B- en C-junioren Alle competities van de 1e klassen en hoger
D-pupillen
Divisie zie landelijk, hoofd- (cat. A) en 1e klassen (cat. B)
E-pupillen
Hoofdklasse
Kalender 2
Alle competities welke niet zijn toe te schrijven onder kalender 1-3-4-5
Kalender 3
D-, E- en F-pupillen Alle D-pupillencompetitie van de 2e-, 3e- en 4e klasse + E-pupillen van de
1e t/m 4e klasse. Alle F-pupillencompetities (schema 12)
A-, B- en C-junioren Alle reeksen voor de A-, B- en C-junioren (½ schema 12)
Kalender 4
Vrouwen
Vrouwen 2e- en 3e klassen
Kalender 5
Vrouwen
4e- en 5e klassen (reeksen)
Meisjes
Alle specifieke competities voor meisjes

Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. B
Cat. B

Cat. A/B
Cat. B

Finales van de regiobeker (alle categorieën) zullen plaatsvinden op zaterdag 19 of zondag 20 mei 2012.
Het aanvragen van baaldagen is alleen van toepassing voor elftallen in categorie B. De periode waarbinnen deze
mogelijkheid geboden wordt is van 1 oktober 2011 tot 1 maart 2012. Baaldagen kunnen alleen op normale wedstrijddagen
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worden aangevraagd tot 1 maart 2012. In de weekenden waarvoor volgens de speeldagenkalender inhaalprogramma's zullen
worden vastgesteld is dat dus niet mogelijk.
Ook voor het seizoen 2011/'12 zal er binnen de reeksen in het pupillenvoetbal gewerkt gaan worden met zogenaamde
inhaalprogramma's. Alleen de afgelaste wedstrijden zullen dus opnieuw gepland worden. Het zogenaamde "doorspelen" is hierbij
komen te vervallen.
Datum

Kalender 1
(poules 14)
beker stand.
bek. hoofd/1e
kl.
beker (allen)
beker (allen)
1

Kalender 1
(poules 12)
beker stand.
bek. (res./jeugd)

Kalender 2

Kalender 3

beker

beker

beker

beker (allen)
beker (allen)
1

beker
beker

beker

beker

2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7

22 / 23 okt. 2011

beker/inhaal

beker/inhaal

beker/inhaal

29 / 30 okt. 2011
5 / 6 nov. 2011
12 / 13 nov. 2011
19 / 20 nov. 2011
26 / 27 nov. 2011
3 / 4 dec. 2011
10 / 11 dec. 2011
17 / 18 dec. 2011
14 / 15 jan. 2012
21 / 22 jan. 2012
28 / 29 jan. 2012
4 / 5 febr. 2012
11 / 12 febr. 2012
18 / 19 febr. 2012

8
9
10
11
beker/inhaal
12
13
beker/inhaal
beker/inhaal
14
15
16
17
beker/inhaal

8
9
10
11
beker/inhaal
12
13
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
14
beker/inhaal

25 / 26 febr. 2012
3 / 4 maart 2012
10 / 11 maart 2012
17 / 18 maart 2012
24 / 25 maart 2012
31 maart / 1 april 2012
7 april 2012
9 april 2012
14 / 15 april 2012
21 / 22 april 2012
28 / 29 april 2012
5 / 6 mei 2012
12 / 13 mei 2012
17 mei 2012
19 / 20 mei 2012
26 / 28 mei 2012

beker/inhaal
18
19
20
21
22
beker/inhaal
beker/inhaal
23
24
beker/inhaal
25
26
Start NC

beker/inhaal
15
16
beker/inhaal
17
18
beker/inhaal
beker/inhaal
19
20
21
22
Start NC

16 aug. 2011
20 / 21 aug. 2011
Midw. 22 t/m 25 aug.‟11
27 / 28 aug. 2011
30 aug. / 1 sept. 2011
3 / 4 sept. 2011
5 t/m 8 sept. 2011
10 / 11 sept. 2011
17 / 18 sept. 2011
24 / 25 sept. 2011
1 / 2 okt. 2011
8 / 9 okt. 2011
15 / 16 okt. 2011

Kalender 4

Kalender 5

beker
beker
2
3
4
5
6
7

1

beker

2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7

beker/inhaal

beker/inhaal

8
9
10
11
beker/inhaal
12
13
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal/23
beker/inhaal/ 24
beker/inhaal/25
1
beker/inhaal

4:4 (E/F pup)
bek./inh. (jun)
8
9
10
11
1
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
14
12
13
beker/inhaal

8
9
10
11
beker/inhaal
12
13
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
14
15
16
beker/inhaal

8
9
10
11
1
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker
beker
beker
1
beker/inhaal

14
15
16
beker/inhaal/26
17
18
beker/inhaal
beker/inhaal
19
20
beker/inhaal
22
21
inhaal
beker/inhaal

beker/inhaal
15
16
beker/inhaal
17
18
beker/inhaal
19
20
beker/inhaal
22
21
inhaal
beker/inhaal

beker/inhaal
17
18
beker/inhaal
19
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
20
beker/inhaal
21
22
Start NC

2
3
4
beker/inhaal
5
6
beker/inhaal
beker/inhaal
7
8
9
beker/inhaal
10
beker/inhaal

Bijz. activ.

Zwaluwen
event. inh. / uitwijk

Kantelweekend
herfstvakantie

F - Sinterklaas

Carnaval
Vak. M / Z
Vrj. Vak M / Z / N
Vrj. Vak N

Paasweekend
Paasweekend

Meivakantie
Meivakantie
Hemelvaart
regiofinale beker
Pinksteren

Alle poulewedstrijden van de bekercompetitie moeten vóór 2 september 2011 zijn gespeeld! Mocht in de eerste helft van de competitie
of in de winterperiode een algehele afgelasting plaatsvinden dan wordt deze wedstrijddag in zijn geheel vastgesteld op een inhaaldag
verder in het seizoen.
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7.29 Spelregels G-voetbal
De spelregels G-voetbal wijken in grote lijnen niet echt af van het “normale”voetbal. Belangrijk voor de
scheidsrechters, begeleiders etc. zijn volgende afwijkingen en tevens worden enkele tips gegeven.
Afwijkende spelregels
Speelveld: de helft van een normaal speelveld. In de 1e klas mag in onderling overleg op een veld van 16 m tot 16 m gespeeld
worden.
Doel: afmeting 5 x 2m. Doelgebied ca 4m. Strafschopgebied ca. 10 m.
Aantal spelers: een team bestaat uit 7 veldspelers en een doelman. Onbeperkt wisselen is toegestaan. Minimaal aantal spelers is
6.
Spelersoutfit: als normaal, echter het dragen van speciaal schoeisel is toegestaan.
Gebruik van hulpmiddelen (bijv. krukken) is toegestaan, maar mogen niet als hulpmiddel dienen bij het spelen van de bal of het
spel.
Wedstrijdduur: 2 x 30 minuten
Vrije trap; altijd direct (Er kan rechtstreeks worden gedoelpunt).
Buitenspel: regel wordt niet gehanteerd
Toespelen op eigen doelman: is toegestaan
Hoekschop: op snijpunt van doellijn en zijlijn
Strafschop: afstand tot het doel 9 meter
Overige strafmaatregelen: bij ernstige of herhaaldelijk gemaakte overtredingen bij voorkeur, na eerst een verbale waarschuwing
gegeven te hebben, de 5-minutenregel hanteren. Rode en gele kaarten zijn niet van toepassing.
Inworp-inrol: de bal mag zowel met 1 als met 2 handen ingeworpen of gerold worden. Er kan niet rechtstreeks worden
gedoelpunt.
Doelschop: als normaal. Blijft de bal in het spel dan mag de doelman uit de handen schieten. In andere gevallen volgt een uittrap.
Hieruit mag niet rechtstreeks een doelpunt gemaakt worden.
Afstand nemen: bij inworp/inrol, vrije trap, aftrap e.d. neemt de tegenstander een afstand in van minimaal 5 meter.
Alleen bij B- en C-niveau: na afloop nemen alle spelers deel aan een strafschoppenserie. Uitslag strafschoppenserie is niet van
invloed op de uitslag wedstrijd.
Tip
1. Neem voorafgaand aan de wedstrijd contact op met de begeleiders van de teams.
2. Informeer je over de aard en mate van de handicap van specifieke spelers.
3. Informeer en/of raadpleeg tijdens de wedstrijd de begeleiding van het team over een speler die zich herhaaldelijk misdraagt (in
bescherming nemen door bijv. vroegtijdig speler in kwestie te wisselen).
4. Draag officiële scheidsrechterskleding, maar fluit als een spelleider (aanvoelen!!)
5. Probeer in samenspraak met begeleiding van teams grote uitslagen te voorkomen (soepel voor de één, kritisch voor de ander).

7.30 Verzoeken tot herindeling jeugdvoetbal
De competitieleider van de KNVB heeft de mogelijkheid om aan een elftal die in een competitie is ingedeeld welke niet aansluit bij de
capaciteiten van dit elftal (elftal te sterk voor de betreffende competitie), een hogere competitie toe te wijzen. Om inzage te krijgen
over de sterkte van de elftallen zal eerst na 3 à 4 weken nadat de competitie is gestart worden bezien of herindeling noodzakelijk is.
Verzoeken welke het districtskantoor bereiken voordat er in competitieverband gevoetbald is zullen niet in behandeling worden
genomen!
In de categorie A kan geen herindeling worden aangevraagd. Dit geldt eveneens voor de junioren uitkomend in een reeks.
Voor de teams / elftallen in de reeks kan in de voorjaarsreeks voor een ander niveau worden ingeschreven.
Ten aanzien van de senioren geldt in feite dezelfde werkwijze echter met die restrictie dat de competitieleider een langere periode kan
gebruiken voor een eventueel vergelijk op basis van resultaten. Verzoeken tot herindelingen na slechts 1 of 2 competitiewedstrijden
zullen niet in behandeling worden genomen. Verenigingen welke verzoeken tot herindeling indienen worden verzocht kritisch te bezien
of herindeling ook daadwerkelijk noodzakelijk is. De competitieleider van de KNVB zal verzoeken op zijn waarde trachten te schatten
en uitgaan van argumenten welke de betreffende vereniging als motivatie aandragen. Herindeling van elftallen naar een lager niveau
is echter niet bedoeld om elftallen kampioen te laten worden op dit lagere niveau. De voorbeelden zijn helaas in het voorbije seizoen
aan te treffen. Indien een ieder zich kan houden aan vorenstaande hopen wij dat dit niet ten koste behoeft te gaan van het wederzijds
vertrouwen c.q. het negatief beïnvloeden van 1 of meerdere competities.
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Tenslotte zij vermeldt dat na de start van de competitie alsnog elftallen/zeventallen kunnen worden aangemeld voor deelname aan de
veldvoetbalcompetitie seizoen 2011/‟12. In verband met de te verspelen competitie delen wij u mede dat verzoeken tot deelname
welke bij de KNVB worden ingediend na 30 september 2011 niet meer zullen worden ingewilligd anders dan buiten mededinging. Ten
aanzien van laatst gestelde beslist de competitieleider uiteindelijk of indeling alsnog kan plaatsvinden.

7.31 Veteranen
7.31.1 Veteranenelftallen
Zoals is gebleken uit de inschrijfformulieren voor deelname aan de competitie biedt de KNVB de verenigingen de mogelijkheid elftallen
in te schrijven voor de specifieke veteranencompetities. In deze klassen wordt gespeeld op recreatieve basis en bestaat geen
promotie-/degradatieregeling. Aanmelding is te allen tijde mogelijk terwijl indeling wordt toegepast indien regionaal gezien voldoende
aanbod bestaat om een competitie te starten. Indien dit aanbod te gering is, dan zullen de betreffende elftallen worden opgenomen in
de laagste klasse, te weten de reserve 6e klasse voor het zaterdagvoetbal en de reserve 7e klasse voor het zondagvoetbal.
Deelname aan de specifieke veteranencompetitie voor elftallen is mogelijk vanaf de leeftijd van 35 jaar. Dispensatie is mogelijk maar
dan moet deze wel goedgekeurd zijn door de KNVB. Dispensatie is mogelijk voor maximaal 3 spelers waarbij geldt dat zij niet jonger
mogen zijn dan 30 jaar.

7.31.2 Veteranen zeventallen
Op grond van het dispensatiebeleid van de KNVB bestaat de mogelijkheid tot het spelen met 7-tallen, zowel voor mannen als
vrouwen. Het is uiteraard pas dan mogelijk een competitie op te starten indien er voldoende (regionale) behoefte bestaat tot het
deelnemen aan een dergelijke competitie. Uiteraard willen we clubs in de gelegenheid stellen initiatieven te ontplooien regionaal
navraag te doen of er interesse voor deelname bestaat.
Hierbij een overzicht van de spelregels :

Er wordt gespeeld op een half voetbalveld. De lengte mag variëren tussen de 50 en 70 meter en de breedte tussen de 40 en 52,5
meter. De doelen hebben een doelnet en hebben een voorkeur-afmeting van 5x2 meter. In voorkomende gevallen kan gebruik
gemaakt van de bestaande E en F pupillendoeltjes. De doelen dienen conform de vastgestelde instructies goed vastgezet te
worden (bij voorkeur met wartels of doelankers).

Er wordt gespeeld met 7 spelers per team. Een team mag met minimaal 5 spelers een wedstrijd spelen. Het is toegestaan om
doorlopend te wisselen. Dit wisselen dient te geschieden ter hoogte van de (denkbeeldige) middellijn en na toestemming van de
scheidsrechter.

De wedstrijdduur is vastgesteld op 2 x 30 minuten.

De spelleider mag net als bij de competities voor elftallen de 5-minuten straftijd toepassen. Ten aanzien van gele en rode kaarten
is geen andere regeling van toepassing dan bij de wedstrijden van elftallen. Tegen gele kaarten is geen beroep mogelijk. Bij rode
kaarten dient te allen tijde een strafrapport te worden ingezonden. Dit is ook van toepassing indien een wedstrijd zou moeten
worden gestaakt.

Gespeeld wordt met een bal nummer 5 met een maximaal gewicht van 453 gr. en omtrek van ca. 70 cm.

De wedstrijd start met een aftrap halverwege de speelhelft. De bezoekende partij trapt af.
Achterbal
Balbezit keeper

Buitenspel
Hoekschop
Inworp
Sliding
Spelerspassen
Strafschop

Terugspeelbal
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Achterballen mogen door de doelverdediger in het spel worden gebracht alleen d.m.v.
werpen of rollen. Hinderen van de doelverdediger is niet toegestaan
De doelverdediger mag tot aan de 8-meterstip de bal in zijn handen nemen en/of
aanraken met zijn handen. Zijwaarts geldt naast de doelpalen een max. uitloop van ca.
5 meter. Deze regel moet door de scheidsrechter soepel beoordeeld worden.
Is niet van toepassing
Hoekschoppen worden als hele corners genomen. Dit betekent dat de hoekschop dient
te worden genomen op het punt waar de zijlijn en achterlijn elkaar raken.
Deze worden op de normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden
overgenomen tenzij de spelleider anders beslist.
Is niet toegestaan en wordt bestraft met een vrije trap.
Deze zijn net als bij de elftallen verplicht.
Wordt binnen 8 meter van het doel (met naast de doelpalen een maximale uitloop van 5
meter) een overtreding begaan die normaal gesproken een strafschop zou betekenen,
dan geldt dat de spelleider ook hier een strafschop dient te geven.
De doelverdediger mag een terugspeelbal niet in de handen nemen
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Tuchtzaken

Vrije schop

Gele en rode kaarten blijven ook bij deze wedstrijden normaal van toepassing.
Eventueel
melding hiervan dient gewoon op de in te vullen wedstrijdformulieren te worden vermeld
Overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop, waarbij de tegenstander
op een minimale afstand van 5 meter dient te staan

7.32 Wedstrijdprogramma
7.32.1 Vrijstelling van wedstrijden (district)
Iedere vereniging heeft de mogelijkheid een verzoek tot vrijstelling in te dienen bij de KNVB district Oost. Het is echter een
misverstand te veronderstellen dat aanvragen ook gelijk betekent dat een verzoek wordt ingewilligd. De competitieleiders van de
KNVB zullen elk verzoek tot vrijstelling dan wel uitstel beoordelen en op basis van argumenten en mogelijkheden besluiten of het
verzoek kan worden gehonoreerd. De betreffende clubs en de eventueel aangewezen scheidsrechter zullen van een eventueel uitstel
door de KNVB op de hoogte worden gesteld. Zo mogelijk zullen die verenigingen, waarvan een verzoek tot uitstel wordt afgewezen,
schriftelijk op de hoogte worden gesteld van deze afwijzing. De thans veel voorkomende koopzondagen zullen in dit kader tevens
kritisch worden bekeken daar dit aantal per gemeente jaarlijks stijgt. De verenigingen dienen er bijvoorbeeld rekening mee te houden
dat in laatst genoemde situatie uitstel niet zal worden verleend en dat de vereniging in kwestie zelf alternatieven dient te zoeken (in
overleg met de tegenstander).
Bij een verzoek tot vrijstelling wordt in beginsel geen bevestiging retour gezonden. Uitgaande van het feit dat verzoeken tot vrijstelling
betrekking hebben op een wedstrijddatum welke (ver) in de toekomst ligt (en derhalve nog geen programma voor de betreffende
datum is gepubliceerd) zal de competitieleider, bij inwilliging van een dergelijk verzoek, de betreffende wedstrijd(en) niet opnemen in
het wedstrijdprogramma. Een bevestiging als zodanig zal niet worden verzonden.

7.32.2 Wijzigingen in het wedstrijdprogramma
Bij het aanmelden van elftallen heeft iedere vereniging de mogelijkheid een voorkeur aan te geven voor het aanvangsuur voor de aan
de competitie deelnemende elftallen. Het kan echter voorkomen dat op willekeurige wedstrijddagen moet worden afgeweken van het
aanvangsuur zoals dit door de vereniging is opgegeven. De reden hiervoor kan onder meer gelegen zijn in het feit dat het aanbod van
wedstrijden voor de betreffende datum op en rond het aangegeven aanvangsuur te groot is ten opzichte van het aantal beschikbare
speelvelden. De competitieleider zal aan de hand van de beschikbare mogelijkheden bezien of er wijzigingen dienen plaats te vinden
het thuisprogramma van de verenigingen en zal deze wijziging vervolgens opnemen in het te publiceren wedstrijdprogramma.
Een zelfde werkwijze is ook van toepassing indien mocht blijken dat het aanbod van wedstrijden op een wedstrijddag dermate groot is
dat niet alle wedstrijden op de betreffende datum kunnen worden afgewerkt. De competitieleider beslist dan of 1 of meerdere
wedstrijden van het thuisprogramma uit het competitieprogramma voor de betreffende datum zullen worden verwijderd dan wel return
geplaatst kunnen worden. Ook dergelijke aanpassingen zullen worden opgenomen in het te publiceren wedstrijdprogramma.
Zoals altijd bestaat de mogelijkheid dat er, zodra het wedstrijdprogramma is gepubliceerd, wijzigingen worden toegepast op het door
de KNVB vastgestelde wedstrijdprogramma's. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan wijziging in de aanvangstijden, een
andere wedstrijddatum, een gewijzigde scheidsrechtersaanstelling etc. Conform het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal,
Titel 3, artikel 22 en 23, heeft de KNVB de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in het vastgestelde wedstrijdprogramma. Ten
aanzien van de scheidsrechters bestaat de mogelijkheid dat er mutaties plaatsvinden op de wedstrijddag zelf.
Als de vereniging c.q. official dit wenst kan aangegeven worden dat de wedstrijdwijzigingen per mail ontvangen willen worden.
Wedstrijdwijzigingen dienen door middel van de zgn. groene wijzigingsformulieren doorgegeven te worden. De KNVB
hanteert de stelregel dat wijzigingen welke zijn aangebracht in het wedstrijdprogramma op z'n vroegst ca. 10 tot 11 dagen voor de
wedstrijddatum worden toegezonden en dat in de dagen hieropvolgend iedere dag wijzigingen worden verzonden tot en met uiterlijk
de dinsdag voor de wedstrijddag. Ten aanzien van de scheidsrechters geldt echter dat deze uiterlijk donderdag voor de wedstrijddag
kunnen worden verzonden. Als verzendadres wordt gehanteerd het correspondentieadres van de verenigingen en de bekende
adresgegevens van de scheidsrechters, rapporteurs en consuls. Uiteraard geldt voor de midweekse wedstrijden, indien van
toepassing, een andere volgorde. Het niet ontvangen van wijzigingen kan nimmer het gevolg zijn van het niet verzenden van de
betreffende wijzigingen daar de KNVB een dubbele controle voert op de daadwerkelijke verzending.
Indien de weersomstandigheden hiertoe geen aanleiding geven bestaat de mogelijkheid dat de consul van de vereniging geen bericht
ontvangt van toegepaste wijzigingen. Bij twijfelachtige weersomstandigheden zal dit uiteraard wel geschieden.
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Het groene formulier is te vinden in de Online Bibliotheek www.KNVB.nl.
www.knvb.nl > Kennis & Services > Online Bibliotheek > ga naar online bibliotheek).

8. Informatie (specifiek) zaalvoetbal
8.1 Algemene bepalingen
8.1.1 Terugtrekken uit de competitie
Indien een team, om welke reden dan ook, zich tijdens de competitie terugtrekt of de competitie niet beëindigt,
wordt dit elftal geacht de laatste plaats in zijn klasse te bezetten en komt in aanmerking voor degradatie naar een
lagere klasse. Een en ander conform artikel 13 van het Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal.
Verenigingen waarvan na 30 juni 2011 teams worden teruggetrokken zal € 113,44 administratiekosten in
rekening worden gebracht, zijnde de kosten die wij verschuldigd zijn aan de verhuur instanties.

8.1.2 Fusies c.q. ontbindingen van verenigingen
De in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van de op 1 juli 2011 vaststaande fusies, ontbindingen van
verenigingen etc., worden zo mogelijk op een door het districtsbestuur te bepalen wijze opgevuld.
Voor deze eventuele vrijgekomen plaatsen in een naast hogere klassen komen in eerste instantie in aanmerking
de klassenperiodekampioenen, die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse promotie. Eenzelfde handelswijze zal worden
toegepast indien mocht blijken dat bij de inschrijving van teams voor deelname aan de competitie voor het seizoen 2011/‟12 in
betreffende klassen een aantal verenigingen c.q. teams niet zullen terugkeren.

8.2 Bekercompetitie heren en vrouwen
Het overzicht van de te spelen bekerwedstrijden vindt u op www.voetbal.nl of in Sportlink Club. De 1e ronde wordt in poulevorm
afgewerkt. De vervolgrondes zullen eveneens gepubliceerd worden op www.knvb.nl/oost.

8.3 Districtsbeker zaalvoetbal mannen
Artikel 1
Aan de bekerwedstrijden van een district kan worden deelgenomen door die teams die in het seizoen 2011/‟12
uitkomen in de categorie A mannen alsmede de teams uit de 1e divisie E die ressorteren onder de KNVB district
Oost.
Artikel 2
De wedstrijden worden per district vastgesteld op door het hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Voor bekerwedstrijden kunnen geen baaldagen worden aangevraagd.
Artikel 3
De eerste ronden wordt gespeeld in poulevorm. Bij poulevorming komt de indeling van een poule tot stand door
middel van een gericht gestuurde regionale indeling met poules van minimaal drie en maximaal vijf teams. Per
poule wordt een halve competitie afgewerkt.
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste
plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat door naar de
volgende ronde. Indien ook het doelsaldo gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor
geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een
beslissingswedstrijd in een neutrale hal vastgesteld, welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand na 2 x 10
minuten wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen.
De poulewinnaars vervolgen het toernooi door middel van het knock-outsysteem.
Deze wedstrijden worden bij loting vastgesteld op de door het betreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen
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wedstrijddagen.
Uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt niet verleend, ook niet in geval er spelers worden gekozen voor
vertegenwoordigende veldvoetbalselecties.
Indien spelers worden gekozen voor vertegenwoordigende zaalvoetbalselecties, beslist het hoofd wedstrijdzaken op grond van de reglementaire bepalingen - over het al dan niet uitstellen van de bekerwedstrijd.
Artikel 4
Een team is voor een bekerwedstrijd verplicht op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de scheidsrechter de
spelers heeft opgeroepen, speelgereed te zijn. Een team is speelgereed indien minimaal vier spelers speelgereed
aanwezig zijn.
Artikel 5
De vereniging waarvan een team niet opkomt bij een vastgestelde bekerwedstrijd of zich terugtrekt, wordt belast
met een bedrag van € 110,80 aan administratiekosten en dit team wordt van verdere deelname uitgesloten.
De desbetreffende tegenstander plaatst zich automatisch voor de volgende ronde. Bovendien vergoedt de
vereniging van het team dat niet opkomt de kosten van zaalhuur, alsmede gemaakte kosten scheidrechter,
secretaris/tijdwaarnemer en eventuele reiskosten tegenpartij. Tevens komt haar recht op deelname aan het
bekertoernooi in het daarop volgende seizoen te vervallen. Een en ander behoeft de goedkeuring van het
desbetreffende bestuur.
Artikel 6
De tegenstander van het team dat wordt teruggetrokken c.q. niet verschijnt voor een vastgestelde wedstrijd, is
automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 7
Een team dat een niet gerechtigde speler opstelt, wordt - los van de door de tuchtcommissie te nemen
maatregelen - van verdere deelname uitgesloten. De tegenstander is dan automatisch geplaatst voor de volgende
ronde.
Artikel 8
De thuisspelende vereniging is gerechtigd entree te heffen. De opbrengst uit entree komt geheel ten goede aan de
thuisspelende vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging 30 gratis
toegangsbewijzen te verstrekken ten behoeve van spelers en officials.
Artikel 9
De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 25 minuten. Indien na verstrijken van de vastgestelde speeltijd de stand nog
gelijk is, dan wordt een beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen, zoals bepaald in de “Spelregels
zaalvoetbal”, met uitzondering van de finale (zie artikel 12 van dit reglement).
Artikel 10
De verenigingen worden per wedstrijd belast voor hun aandeel in de kosten. Verrekening van deze kosten vindt
plaats via de rekening-courantverhouding met de KNVB.
Artikel 11
Wanneer geen bevoegde scheidsrechter, zoals genoemd in het Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal,
artikel 20, aanwezig is, zorgt de thuisspelende vereniging voor een vervangende scheidsrechter. De bezoekende
vereniging is verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden.
Artikel 12
Elk team dient zorg te dragen voor een assistent-scheidsrechter.
Artikel 13
Bij de finalewedstrijd worden door het desbetreffende district een scheidsrechter, een secretaris/tijdwaarnemer
alsmede assistent-scheidsrechters aangesteld.
De finalewedstrijd wordt gespeeld bij die vereniging die in de halve finale geen thuiswedstrijd heeft gehad. Indien
beide verenigingen in de halve finale een uit- of thuiswedstrijd hebben gespeeld, vindt loting plaats.
Artikel 14
Indien na het verstrijken van de vastgestelde speeltijd de stand in de finale nog gelijk is, dan wordt de wedstrijd met
2 x 10 minuten verlengd. Is de stand daarna nog gelijk, dan wordt een beslissing verkregen door het nemen van
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strafschoppen, zoals is bepaald in de “Handleiding voor scheidsrechters zaalvoetbal”.
Artikel 15
De winnaar van de districtszaalvoetbalbeker ontvangt een door het districtsbestuur beschikbaar gestelde beker die
direct eigendom van de winnaar wordt. De finalisten alsmede de scheidsrechters ontvangen een
herinneringsmedaille.
Artikel 16
Voor zover niet anders is bepaald en toepasselijk, gelden de bepalingen van het Reglement Wedstrijden Amateur
Zaalvoetbal. Het hoofd wedstrijdzaken van het district is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle
gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het districtsbestuur.

8.4 Districtsbeker zaalvoetbal categorie B teams 1e t/m 4e klasse
Artikel 1
Aan de bekerwedstrijden van een district kan worden deelgenomen door teams die in het seizoen 2011/‟12 uitkomen in de categorie B
(per regio).
Artikel 2
De wedstrijden worden per district vastgesteld op door het hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Voor bekerwedstrijden kunnen geen baaldagen worden aangevraagd.
Artikel 3
De eerste ronden wordt gespeeld in poulevorm. Bij poulevorming komt de indeling van een poule tot stand door
middel van een gericht gestuurde regionale indeling met poules van minimaal drie en maximaal vijf teams. Per
poule wordt een halve competitie afgewerkt. De poulewinnaars vervolgen het toernooi door middel van het knockoutsysteem.
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste
plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat door naar de
volgende ronde.
Indien ook het doelsaldo gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing
worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd
in een neutrale hal vastgesteld, welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand na 2 x 10 minuten wordt gevolgd
door het nemen van strafschoppen.
Deze wedstrijden worden bij loting vastgesteld op de door het betreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen
wedstrijddagen.
Uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt niet verleend, ook niet in geval er spelers worden gekozen voor
vertegenwoordigende veldvoetbalselecties.
Indien spelers worden gekozen voor vertegenwoordigende zaalvoetbalselecties, beslist het hoofd wedstrijdzaken op grond van de reglementaire bepalingen - over het al dan niet uitstellen van de bekerwedstrijd.
Artikel 4
Een team is voor een bekerwedstrijd verplicht op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de scheidsrechter de spelers heeft
opgeroepen, speelgereed te zijn.
Artikel 5
De vereniging waarvan een team niet opkomt bij een vastgestelde bekerwedstrijd of zich terugtrekt, wordt belast met een bedrag van
€ 110,80 aan administratiekosten en dit team wordt van verdere deelname uitgesloten. Bovendien vergoedt de vereniging van het
team dat niet opkomt de kosten van zaalhuur, alsmede gemaakte kosten scheidrechter, secretaris/tijdwaarnemer en eventuele
reiskosten tegenpartij. Een en ander behoeft de goedkeuring van het desbetreffende bestuur.
Artikel 6
De tegenstander van het team dat wordt teruggetrokken c.q. niet verschijnt voor een vastgestelde wedstrijd, is automatisch geplaatst
voor de volgende ronde.
Artikel 7
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Een team dat een niet gerechtigde speler opstelt, wordt - los van de door de tuchtcommissie te nemen maatregelen - van verdere
deelname uitgesloten. De tegenstander is dan automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 8
De thuisspelende vereniging is gerechtigd entree te heffen. De opbrengst uit entree komt geheel ten goede aan de thuisspelende
vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging 30 gratis toegangsbewijzen te verstrekken ten behoeve van
spelers en officials.
Artikel 9
De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 25 minuten. Indien na verstrijken van de vastgestelde speeltijd de stand nog gelijk is, dan wordt
een beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen, zoals bepaald in de “Spelregels zaalvoetbal”, met uitzondering van de
finale.
Artikel 10
De verenigingen worden per wedstrijd belast voor hun aandeel in de kosten. Verrekening van deze kosten vindt plaats via de
rekening-courantverhouding met de KNVB.
Artikel 11
Wanneer geen bevoegde scheidsrechter, zoals genoemd in het Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal, artikel 20, aanwezig is,
zorgt de thuisspelende vereniging voor een vervangende scheidsrechter. De bezoekende vereniging is verplicht deze scheidsrechter
te aanvaarden.
Artikel 12
Het thuisspelende team draagt zo mogelijk zorg over een assistent-scheidsrechter.
Artikel 13
Bij de finalewedstrijd worden door het desbetreffende district een scheidsrechter en een secretaris/tijdwaarnemer aangesteld.
De finalewedstrijd wordt gespeeld bij die vereniging die in de halve finale geen thuiswedstrijd heeft gehad. Indien beide verenigingen
in de halve finale een uit- of thuiswedstrijd hebben gespeeld, vindt loting plaats.

Artikel 14
Indien na het verstrijken van de vastgestelde speeltijd de stand in de finale nog gelijk is, dan wordt de wedstrijd met 2 x 10 minuten
verlengd. Is de stand daarna nog gelijk, dan wordt een beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen, zoals is bepaald in de
“Handleiding voor scheidsrechters zaalvoetbal”.
Artikel 15
De winnaar van de districtszaalvoetbalbeker ontvangt een door het districtsbestuur beschikbaar gestelde beker die direct eigendom
van de winnaar wordt. De finalisten alsmede de scheidsrechters ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 16
De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van categorie B.
Artikel 17
Voor zover niet anders is bepaald en toepasselijk, gelden de bepalingen van het Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal. Het
hoofd wedstrijdzaken van het district is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist het districtsbestuur.

8.5 Districtsbeker zaalvoetbal vrouwen
Artikel 1
Aan de bekerwedstrijden kan worden deelgenomen door die teams die in het seizoen 2011/‟12 ressorteren onder
district Oost.
Artikel 2
De wedstrijden worden per district vastgesteld op door het hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.
Voor bekerwedstrijden kunnen geen baaldagen worden aangevraagd.
Artikel 3
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De eerste ronden wordt gespeeld in poulevorm. Bij poulevorming komt de indeling van een poule tot stand door
middel van een gericht gestuurde regionale indeling met poules van minimaal drie en maximaal vijf teams. Per
poule wordt een halve competitie afgewerkt. De poulewinnaars vervolgen het toernooi door middel van het knockoutsysteem.
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste
plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat door naar de
volgende ronde. Indien ook het doelsaldo gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor
geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een
beslissingswedstrijd in een neutrale hal vastgesteld, welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand na 2 x 10
minuten wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen.
Deze wedstrijden worden bij loting vastgesteld op de door het betreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen
wedstrijddagen.
Uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt niet verleend, ook niet in geval er spelers worden gekozen voor
vertegenwoordigende veldvoetbalselecties.
Indien spelers worden gekozen voor vertegenwoordigende zaalvoetbalselecties, beslist het hoofd wedstrijdzaken op grond van de reglementaire bepalingen - over het al dan niet uitstellen van de bekerwedstrijd.
Artikel 4
Een team is voor een bekerwedstrijd verplicht op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de scheidsrechter de
spelers heeft opgeroepen, speelgereed te zijn. Een team is speelgereed indien minimaal vier spelers speelgereed
aanwezig zijn.
Artikel 5
De vereniging waarvan een team niet opkomt bij een vastgestelde bekerwedstrijd of zich tijdens de
bekercompetitie terugtrekt, wordt belast met een bedrag van € 110,80 aan administratiekosten en dit team
wordt van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander plaatst zich automatisch voor de
volgende ronde. Bovendien vergoedt de vereniging van het team de kosten van zaalhuur, alsmede gemaakte
kosten van scheidrechter, secretaris/tijdwaarnemer en eventuele reiskosten tegenpartij. Tevens komt haar recht op
deelname aan het bekertoernooi in het daarop volgende seizoen te vervallen. Een en ander behoeft de
goedkeuring van het desbetreffende bestuur.
Artikel 6
De tegenstander van het team dat wordt teruggetrokken c.q. niet verschijnt voor een vastgestelde wedstrijd, is
automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 7
Een team dat een niet gerechtigde speelster opstelt wordt - los van de door de tuchtcommissie te nemen
maatregelen - van verdere deelname uitgesloten. De tegenstander is dan automatisch geplaatst voor de volgende
ronde.
Artikel 8
De thuisspelende vereniging is gerechtigd entree te heffen. De opbrengst uit entree komt geheel ten goede aan de
thuisspelende vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging 30 gratis
toegangsbewijzen te verstrekken ten behoeve van speelsters en officials.
Artikel 9
De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 25 minuten. De wedstrijd wordt niet verlengd. Indien na verstrijken van de
vastgestelde speeltijd de stand nog gelijk is, dan wordt een beslissing verkregen door het nemen van
strafschoppen, zoals bepaald in de “Spelregels zaalvoetbal”, met uitzondering van de finale (zie artikel 12).
Artikel 10
De verenigingen worden per wedstrijd belast voor hun aandeel in de kosten. Verrekening van deze kosten vindt
plaats via de rekening-courantverhouding met de KNVB.
Artikel 11
Elk team dient zorg te dragen voor een assistent-scheidsrechter.
Artikel 12
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Bij de finalewedstrijd zullen door het desbetreffende district assistent-scheidsrechters worden aangesteld. Indien
na het verstrijken van de vastgestelde speeltijd de stand nog gelijk is, dan wordt de wedstrijd met 2 x 10 minuten
verlengd. Is de stand daarna nog gelijk, dan wordt een beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen,
zoals is bepaald in de “Handleiding voor scheidsrechters zaalvoetbal”.
Artikel 13
De winnaar van de districtszaalvoetbalbeker ontvangt een door het districtsbestuur beschikbaar gestelde beker die
direct eigendom van de winnaar wordt. De finalisten alsmede de scheidsrechters ontvangen een
herinneringsmedaille. De winnaar plaatst zich voor de landelijke beker zaalvoetbal vrouwen (zie hoofdstuk 2.4.2).
Artikel 14
Voor zover niet anders is bepaald en voor zover toepasselijk, gelden de bepalingen van het Reglement
Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal. Het hoofd wedstrijdzaken van het district is belast met de uitvoering van dit
reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het desbetreffende bestuur.

8.6 Zaalvoetbalbepalingen
1. Duur van de wedstrijden
De duur van de wedstrijden is 2 x 25 minuten. Binnen het zaalvoetbal kennen we geen zgn. wachttijd.
Toelichting: Elke wedstrijd dient op tijd te beginnen.
2. Inlevering formulieren
De thuisspelende c.q. eerstgenoemde vereniging draagt zorg voor het wedstrijdformulier. Hierop dienen de spelers
van het eigen team ingevuld te worden en voor aanvang van de wedstrijd te worden overhandigd aan de
aanvoerder van de tegenpartij ter invulling van diens gegevens. Het wedstrijdformulier dient binnen 2 x 24 uur in
het bezit van het buro te zijn.
Verenigingen hebben de mogelijkheid om een uitslag via internet en Sportlink Club door te geven. Het
wedstrijdformulier moet wel ingestuurd worden.
3. Coach
Reglementair zijn de verenigingen verplicht een coach te hebben bij competitiewedstrijden in de categorie A
alsmede bij de bekerwedstrijden cat A. De coach moet minimaal 16 jaar zijn en uiteraard lid van betreffende
vereniging c.q. KNVB. Bij niet nakomen wordt een boete opgelegd.
4. Assistent-scheidsrechter
De thuisspelende verenigingen is verplicht ervoor zorg te dragen, dat bij wedstrijden in de categorie A (heren) een
lid van de KNVB, niet jonger dan 16 jaar als assistent-scheidsrechter optreedt. Bij niet nakomen wordt een boete
opgelegd.
Bij wedstrijden in de overige klassen is een assistent-scheidsrechter van het thuissspelende team gewenst. Zie ook
het bekerreglement.
5. Kosten zaalhuur
Indien de tuchtcommissie de schuld heeft vastgesteld van het niet spelen of niet uitspelen van een
zaalvoetbalwedstrijd, zal de schuldige partij(en) worden belast voor de kosten van de zaalhuur en de
scheidsrechterskosten.
6. Feestdagenstop
Gedurende de periode 19-12-2011 t/m 02-01-2012 zullen geen competitie c.q. bekerwedstrijden zaalvoetbal
worden vastgesteld.

8.7 Indeling en nummering districtscompetitie zaalvoetbal
De indeling wordt op www.knvb.nl/oost geplaatst. De indeling voorzien van de speelnummers is zichtbaar via Sportlink Club en via
www.voetbal.nl.
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8.8 Promotie-/degradatieregelingen 2011/‟12 zaalvoetbal
1E DIVISIE EN HOOFDKLASSE
Algemeen over periodekampioenschappen
Als een team in het bezit is van een periode titel en op de eindranglijst een herkansings- c.q. degradatieplaats bezet dan vervalt het
recht om deel te nemen aan de periodekampioenschappen. Het team dat op de eindranglijst het hoogst geëindigd is en nog geen
periodetitel heeft, wordt dan als vervanger aangemerkt. Een team dat in de nacompetitie niet opkomt wordt van verdere deelname
uitgesloten.
Indien een team eindigt op de herkansingsplaats dan vervalt de behaalde periode. Diegene die op de eindranglijst het hoogst is
geëindigd en nog niet in het bezit is van een periode wordt de vervanger.
Hoofdklasse F en G

Een eerste periode van 8 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 8)

Een tweede periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 9 t/m 15)

Een derde periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 16 t/m 22)
De kampioen promoveert naar de 1e divisie E.
De periodekampioenen van hoofdklasse F en G spelen met de herkanser uit de 1e divisie E (nummer 10) om één plaats in de 1e
divisie E.
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse.
Nacompetitie schematisch - 1e divisie - hoofdklasse A - hoofdklasse B
herkanser

1e klasse E

periode 1
periode 2
periode 3

hoofdklasse F
per 1 - HF
per 2 - HF
per 3 - HF

periode 1
periode 2
periode 3

hoofdklasse G
per 1 - HG
per 2 - HG
per 3 - HG

nr
1
1

1e ronde
per 1 - HF
per 2 - HG

per 2 - HG
per 1 - HF

2
2

per 3 - HF
per 1 - HG

per 1 - HG
per 3 - HF

3
3

per 3 - HG
per 2 - HF

per 2 - HF
per 3 - HG

4
4

2e ronde
1e divisie E
per 1 - HF / per 2 - HG

per 1 - HF / per 2 - HG
1e divisie E

5
5

per 3 - HF / per 1 - HG
per 3 - HG / per 2 - HF

per 3 - HG / per 2 - HF
per 3 - HF / per 1 - HG

nr

finale hal
winn. ronde 2 wedstr. 4

neutraal
winn. ronde 2 wedstr. 5

1e, 2e en 3e klasse
De kampioenen promoveren.
De nummers laatst en voorlaatst degraderen.
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4e klasse
De kampioen promoveert.
De rest gebeurt op basis van inschrijving.
VROUWENTEAMS ZAALVOETBAL
Hoofdklasse
De nummer laatst degradeert.
1e klasse
De kampioen promoveert.
Terugtrekken uit de competitie
Indien een team, om welke reden dan ook, zich tijdens de competitie terugtrekt of de competitie niet beeindigt,
wordt dit elftal geacht de laatste plaats in zijn klasse te bezetten en komt in aanmerking voor degradatie naar een
lagere klasse. Een en ander conform artikel 13 van het Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal.

8.9 Scheiding prestatief / recreatief zaalvoetbal
Ook in het seizoen 2011/‟12 wordt er binnen het zaalvoetbal gewerkt met 2 categorieën, te weten: categorie A en B.
Categorie A (prestatief):

Topdivisie zaalvoetbal

Mannen eredivisie t/m hoofdklasse
Indeling van meerdere teams van één vereniging in dezelfde poule is niet mogelijk, dit kan wel in de overige klassen.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Vrije inschrijving voor deelname is niet mogelijk.
Deelnemen zullen die teams die nu uitkomen in genoemde competities.
Verzoeken tot uitstel c.q. vrijstelling zullen aan strenge regels zijn gebonden.
Terugtrekking op dit niveau is niet mogelijk.
De te zijner tijd te publiceren P/D regeling wordt uitgevoerd.
De huidige reglementen zijn van toepassing.

Binnen categorie A kennen we geen verruimende maatregelen!!
Categorie B (recreatief):

Mannen vanaf 1e klasse

Vrouwen

Jeugd
Verruimende maatregelen voor teams uitkomend in categorie B:
a. De clubs worden in de gelegenheid gesteld in de periode 1 september tot 1 maart om 1 keer per team per seizoen uitstel van
competitieverplichtingen aan te vragen. De aanvraag dient schriftelijk door de secretaris van de vereniging te worden ingediend
en moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan betreffende wedstrijd in het bezit zijn van het districtskantoor.
b. Bij toewijzing van het verzoek is de aanvrager verplicht hiervan de eventueel aangestelde scheidsrechter en tegenpartij hiervan
binnen 24 uur in kennis te stellen. Indien mocht blijken dat een verzoek tot uitstel tot gevolg heeft dat een tegenstander reeds de
voorgaande week c.q. de opvolgende week niet in actie zal komen, dan zal een ander team van de aanvrager hiervoor in
aanmerking komen zulks na overleg met de competitieleider. Het niet spelen van een wedstrijd als gevolg van uitstel heeft tot
gevolg dat de wedstrijd opnieuw zal worden vastgesteld. De zaalhuur wordt bij de aanvrager in rekening gebracht. Met de
verenigingen die zelf de sporthal huren zal achteraf een verrekening van de zaalhuur plaatsvinden.
c. Indien er in categorie B twee of meer teams gelijk eindigen, zal het doelsaldo bepalen welk elftal zich kampioen mag noemen.
d. Binnen categorie B zaalvoetbal kan er gewerkt worden met vrije inschrijving d.w.z. dat de vereniging zelf kan aangeven op welk
niveau men wenst te spelen. De nummering van de teams moet wel opvolgend zijn. Voorbeeld een 3e team kan nooit hoger
spelen dan het 2e team.
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8.10 Schema‟s
Voor de wedstrijdschema‟s verwijzen wij u naar artikel 2.29 van het landelijk deel van het Bewaarnummer.

8.11 Speeldagenkalender zaalvoetbal district Oost seizoen 2011/‟12
Week
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

05-sep-11
12-sep-11
19-sep-11
26-sep-11
3-okt-11
10-okt-11
17-okt-11
24-okt-11
31-okt-11
7-nov-11
14-nov-11
21-nov-11
28-nov-11
5-dec-11
12-dec-11
19-dec-11
26-dec-11
2-jan-12
9-jan-12
16-jan-12
23-jan-12
30-jan-12
6-feb-12
13-feb-12
20-feb-12
27-feb-12
5-mrt-12
12-mrt-12
19-mrt-12
26-mrt-12
2-apr-12
9-apr-12
16-apr-12
23-apr-12
30-apr-12
7-mei-12
14-mei-12
21-mei-12
28-mei-12
4-juni-12

09-sep-11
16-sep-1
23-sep-11
30-sep-11
7-okt-11
14-okt-11
21-okt-11
28-okt-11
4-nov-11
11-nov-11
18-nov-11
25-nov-11
2-dec-11
9-dec-11
16-dec-11
23-dec-11
30-dec-11
6-jan-12
13-jan-12
20-jan-12
27-jan-12
3-feb-12
10-feb-12
17-feb-12
24-feb-12
2-mrt-12
9-mrt-12
16-mrt-12
23-mrt-12
30-mrt-12
6-apr-12
13-apr-12
20-apr-12
27-apr-12
4-mei-12
11-mei-12
18-mei-12
25-mei-12
1-jun-12
8-juni-12

Schema 12 cat. A
1e divisie E
Hoofdklasse F & G
1 + beker midw.
2
3
4
5
6
inh./beker
inh./beker
7
8
9
10
11
12
inh./beker
geen
geen
inh. wo/do/vr
inh.
13
15
20
14
inh./beker
inh.
16
17
18
19
20
inh./beker
inh./beker
22
nacompetitie
nacompetitie
nacompetitie

Schema 12/14
categorie B
1
2
3
4
inh./beker
5
inh./beker
inh./beker
6
7
8
26/beker
9
10
11
geen
geen
inh./beker
12
13
15
inh./24
14
inh./beker
16
17
18
inh./25
19
20
21
inh./beker
22
23

Schema 10
anderhalf
categorie B
1
2
3
4
inh./beker
5
inh./beker
inh./beker
6
7
8
26/beker
9
10
11
geen
geen
12
13
14
inh./25
15
16
inh./17
17
18
inh./24
19
27
20
inh./beker
21
22
23
inh.

8.12 Verplaatsen van wedstrijden
Verenigingen die onverhoopt toch een wedstrijd willen verplaatsen dienen zich ten eerste goed te realiseren, dat
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een wedstrijd alleen kan worden verplaatst naar een datum, die ligt vóór de oorspronkelijke wedstrijddatum.
Plannen op een datum na de oorspronkelijke wedstrijddatum is niet toegestaan. Vervolgens dienen de volgende
acties te worden ondernomen:
1.
2.

Er dient in overleg te worden getreden met de tegenstander voor een nieuwe wedstrijddatum en tijdstip voor het spelen van de
wedstrijd (vóór de oorspronkelijke wedstrijddatum).
Indien beide verenigingen een nieuwe speeldatum en tijd met elkaar overeen kunnen komen, dan dient er door de verenigingen
zelf voor zaalruimte te worden gezorgd. De kosten van deze zaalruimte zijn voor de verenigingen zelf. De wijziging dient bij
voorkeur op het zgn. “groene formulier” (aanvraag formulier wedstrijdzaken) te worden doorgegeven.

9. Informatie scheidsrechters
9.1 Aanstelling scheidsrechters vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien
Verenigingen dienen gedurende het gehele seizoen (dus inclusief de zomerperiode alsmede de winterstop) zelf
voor de aanstelling van een scheidsrechter zorg te dragen bij vriendschappelijke wedstrijden. Rechtstreeks of via
de scheidsrechter en/of COVS-groepen.
De clubs zijn verplicht scheidsrechters aan te trekken, die tijdens de competitie op hetzelfde niveau actief zijn.
Een scheidsrechter mag dan ook geen wedstrijd aanvaarden die boven of onder zijn niveau ligt (zie voornoemde
groepsindeling met wedstrijdenpakket).
Een wedstrijd tussen een Betaald Voetbal vereniging en een Amateur Voetbal vereniging mag alleen geleid worden door een ZA-01 of
ZO-01 scheidsrechter (zie voornoemd overzicht) nadat de vereniging toestemming heeft verkregen van de Scheidsrechterscommissie
Betaald Voetbal. Assistenten dienen ook zelf te worden aangesteld.

9.2 Aanstellingen scheidsrechters
De aanstellingen veldvoetbalscheidsrechters worden verricht door de medewerkers(sters) met behulp van een
geautomatiseerd systeem. De na-competitie en bekerwedstrijden worden geautomatiseerd c.q. handmatig
aangesteld door de medewerkers(sters). Aanstellingen zaalvoetbalscheidsrechters geschieden ook in het seizoen
2011/‟12 semi automatisch door medewerkers(sters) van het districtskantoor.
Na-aanstellingen (veld- en zaalvoetbal) geschieden door de medewerkers(sters). Beperk uw afzeggingen
omdat daardoor vele extra handelingen voorkomen kunnen worden.
Attentie:
Scheidsrechters die niet zijn aangesteld en zich niet schriftelijk hebben afgemeld, worden geacht
beschikbaar te zijn en zodanig de na-aanstelling te accepteren, ook tijdens het weekend.
In het paasweekend kunnen zowel op zaterdag als maandag, zaterdag- als zondag wedstrijden worden ingelast, graag uw aandacht
hiervoor. Bijvoorbeeld als zaterdagscheidsrechter wilt u op Paasmaandag vrij blijven, dan dient u zich daarvoor schriftelijk af te
melden. Bekerwedstrijden in de maand augustus, voorafgaande aan de competitie, worden geautomatiseerd aangesteld. Indien u vrij
wilt blijven, dient u zich schriftelijk af te melden. Indien u niet voor nacompetitie wedstrijden in aanmerking wil komen (in de maand mei
en mogelijk begin juni) dient u zich daarvoor schriftelijk af te melden bij het districtskantoor (oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl).

9.3 Aantal wedstrijden per seizoen, promotie, handhaving en degradatie
Voor promotie, handhaving en degradatie is in eerste instantie het gemiddelde puntenaantal doorslaggevend. Daarnaast zijn tevens
van belang:

het aantal rapporten

het aantal wedstrijden welke een scheidsrechter werkelijk heeft uitgefloten
In de laagste groepen van de senioren en jeugd kan een uitzondering worden gemaakt voor het aantal rapporten.
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Senioren zaterdag
Max afstand
Beschikbaarheid
Rapporten
Wedstrijden
handhaving
Wedstrijden promotie

ZA01+Ass
Onbeperkt
Onbeperkt
8
18

ZA02
150
Onbeperkt
6
13

ZA03
100
Onbeperkt
5
12

ZA04
60
Onbeperkt
4
11

ZA05
60
Onbeperkt
3
10

-

16

15

14

13

Jeugd zaterdag
Max afstand
Beschikbaarheid
Rapporten
Wedstrijden
handhaving
Wedstrijden promotie

ZA21
100
Onbeperkt
6
13

ZA22
60
Onbeperkt
5
12

ZA23
60
Dagdeel
4
11

ZA24
30
Dagdeel
3
10

ZA25
30
Dagdeel
3
10

-

15

14

13

13

Senioren zondag
Max afstand
Beschikbaarheid
Rapporten
Wedstrijden
handhaving
Wedstrijden promotie

ZO01+Ass
Onbeperkt
Onbeperkt
8
18

ZO02
150
Onbeperkt
6
13

ZO03
100
Onbeperkt
5
12

ZO04
60
Onbeperkt
4
11

ZO05
30
09:00 - 13:00
3
10

-

16

15

14

13

9.4 Afmeldingen rapporteurs veldvoetbal en zaalvoetbal
Rapporteurs veldvoetbal dienen zich steeds bij hun aansteller werkcommissielid af te melden en niet bij het districtskantoor. Ook zijn
de werkcommissieleden het allereerste aanspreekpunt voor iedere rapporteur.
Rapporteurs zaalvoetbal dienen zich af te melden bij de heer W. Berse via e-mail wkaberse@hetnet.nl
of telefoon 038-4651607.

9.5 Afzeggingen van scheidsrechters in het weekend (06-53402131)
Het is vele malen voorgekomen dat scheidsrechters zich afmelden bij de thuisvereniging, veelal bij de
wedstrijdsecretaris en niet bij het districtskantoor en/of weekenddienst. Dit is niet toegestaan, graag
scheidsrechters in alle groepen vanaf heden niet meer afmelden bij de vereniging. Door deze “werkwijze” zijn er
helaas diverse wedstrijden niet doorgegaan of werd te laat de weekenddienst (door de thuisclub) ingeschakeld om
toch nog een oplossing te zoeken voor voornoemde problematiek.
De districtscommissie scheidsrechterszaken wil alle scheidsrechters verzoeken om zich te houden aan onze
afspraken. Hierbij nogmaals beknopt weergegeven de werkwijze.
Voorafgaand aan het wedstrijdweekend, alleen telefonisch op donderdag en vrijdag, andere dagen schriftelijk of
per mail (oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl) afmelden.
Belangrijk: Afmelden op vrijdag zowel telefonisch als per mail tot 15.00 uur. Na 15.00 uur kunnen deze afmeldingen niet meer in
behandeling worden genomen. Vanaf 18.00 uur kan contact opgenomen worden met de weekenddienst.
Telefonisch afmelden
Scheidsrechters dienen zich vroegtijdig af te melden bij:

0570 – 664202 of 0570 – 664201

Vrijdag vanaf 18.00 uur t/m zondagmiddag 15.00 uur
Weekenddienst scheidsrechters:

06 – 53402131
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Vanaf vrijdag 18.00 uur t/m zondagmiddag 15.00 uur zijn vrijwilligers van de districtscommissie scheidsrechterszaken beschikbaar via
de weekenddienst om de afzeggingen te registreren en zorg te dragen voor vervanging. U hoeft deze afzegging niet schriftelijk te
bevestigen. De medewerkers(sters) van de afdeling scheidsrechterszaken en de weekenddienst dragen zorg voor de melding
wijziging scheidsrechter aan de thuisvereniging. Mede daarom dient u zich nooit bij de vereniging af te melden! Wijziging
scheidsrechter en/of wijziging tijdstip aanvang wedstrijd wordt tevens door werkcommissielid(leden) doorgegeven aan de aangestelde
rapporteur c.q. de begeleider. De districtscommissie scheidsrechterszaken verzoekt dringend om uw medewerking; wij vertrouwen op
uw correcte uitvoering.

9.6 Correspondentie scheidsrechterszaken
Alle correspondentie betreffende scheidsrechterszaken dient verzonden te worden naar het KNVB districtskantoor,
afdeling scheidsrechterszaken en niet rechtstreeks naar districts- of werkcommissieleden. Dit kan per post of per
mail naar oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl.

9.7 Disciplinaire maatregelen tegen scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
De districtscommissie scheidsrechterszaken district Oost heeft ingevolge het Vademecum amateurvoetbal het
beleid bepaald en vastgelegd in een beleidsnota inzake het niet opkomen voor het leiden van een wedstrijd of het
wegblijven als assistent-scheidsrechter, het weigeren een aanstelling te accepteren of afschrijven zonder hiervoor
gegronde redenen te kunnen opgeven. Voor scheidsrechters en assistent- scheidsrechters die een
scheidsrechterlijke overtreding hebben begaan geldt dat de volgende disciplinaire maatregel kan worden
uitgevoerd:
Er kunnen twee gepubliceerde aanstellingen komen te vervallen c.q. de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
kan in twee opeenvolgende programma‟s niet worden aangesteld.
Bij herhaling in hetzelfde seizoen volgt een voorstel van de districtscommissie scheidsrechterszaken KNVB District Oost tot afvoering
van de scheidsrechterslijst aan het bestuur KNVB district Oost.
Herhaald afmelden
Indien het districtskantoor c.q. de districtscommissie scheidsrechterszaken district Oost over duidelijke
aanwijzingen beschikt, dat een scheidsrechter afzegt om onduidelijke c.q. onaanvaardbare/weerlegbare redenen,
dan dient de districtscommissie scheidsrechterszaken district Oost tot de volgende maatregelen te besluiten in
onderstaande volgorde:
1. Uitnodiging voor mondeling onderhoud.
2. Schriftelijke reactie aan de scheidsrechter met reden van ongenoegen, waarin tevens wordt gewezen op de consequenties.
3. Het niet doen promoveren van de scheidsrechter ondanks aanwijsbare promotie gemiddeld.
4. Het doen degraderen van de scheidsrechter ondanks cijfers, die handhaving in de betrokken groep rechtvaardigen.

9.8 Evaluatiegesprekken rapporteurs
Tijdens de winterstop worden er evaluatiegesprekken gehouden met de rapporteurs veldvoetbal en zaalvoetbal. De reiskosten
hiervoor zijn declarabel. Daarnaast kunnen bijscholingsavonden worden gehouden welke niet declarabel zijn.

9.9 “Normale” afmeldingen veldvoetbal en zaalvoetbal
Afmeldingen dienen steeds schriftelijk (of per mail naar oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl) tijdig te geschieden
naar het districtskantoor en vaste dagen die u vrij wilt zijn (bijvoorbeeld vakantie, verjaardag, bruiloft, etc.) per
direct schriftelijk kenbaar maken aan het districtskantoor. Iedere afmelding vergt de nodige inspanning van de
medewerkers(sters) wanneer uw naam al in het programma vermeld staat en daarna een na-aanstelling dient
plaats te vinden. Graag uw medewerking in deze.
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9.10 Overzicht COVS-secretariaten
Bestuur COVS district Oost

A.G. Schutte
S. van Sallandstraat 3
7431 GN DIEPENVEEN
0570-592432
e-mail: winekeschutte@home.nl

Almelo en Omstreken

A.J.M. Kortenhorst
Hortensiastraat 22
7641 VW WIERDEN
tel. 0546-572809 / fax.: 074-2464764
e-mail: almelo@covs.nl

Àmersfoort en Omstreken

P. Hilgers
Schillinkweg 6
3896 LK ZEEWOLDE
tel. 036-5228517
e-mail: hilgers4@planet.nl

Apeldoorn en Omstreken

M. Ribbink
Waagmeestershoeve 339
7326 RW APELDOORN
tel. 055-5416595

Arnhem en Omstreken

C.G.M. Onstenk
Leeuweriksweide 228
6708 LP WAGENINGEN
tel. 0317-415724
e-mail: c.g.m.onstenk@chello.nl

Deventer en Omstreken

E.J. Krooshof
Beusebergerweg 17
7451 NG HOLTEN
tel. 0548-363608

Doetinchem en Omstreken

F.P. Hoogeveen
Muurbloemstraat 18
6942 WP DIDAM
tel. 06-12458826
e-mail: doetinchem@covs.nl
website: http://sdo.come2me.nl

Enschede en Omstreken

O. Wiggers
Postbus 435
7500 AK ENSCHEDE
tel. 053-4775367
e-mail: secretariaat@seoenschede.nl

Hengelo en Omstreken

E.A.M. Nijhuis
Bilderdijkstraat 2
7552 XH HENGELO OV.
tel. 074-2430770
e-mail: bennie.nijhuis@akzonobel.com
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Nijmegen en Omstreken

H.A. Guelen
Goudplevier 165
5348 ZD OSS
tel. 06-49887573
e-mail: henkguelen165@hetnet.nl

Nijverdal en Omstreken

A.Meulenkamp
Paulus Potterstraat 18
7731 SX OMMEN
tel. 06-22457428
e-mail: secretaris@sno-nijverdal.nl

Noord Oost Twenthe

J.G.P.M. Engbers
Peterkamplaan 48
7576 TK OLDENZAAL
tel. 06-41657782
e-mail: josengbers@home.nl

Winterswijk en Omstreken

J.H.A. Helmink
Burgemeester Wilhelmweg 5
7151 AA EIBERGEN
tel. 06-20244657
e-mail: j.helmink@hotmail.com

Zutphen en Omstreken

G.J. Brouwer
Kruizemuntstraat 1
7383 XL VOORST
tel. 0575-502068
e-mail: g.brouwer4@chello.nl

Zwolle en Omstreken

J. Lahuis
De Mulderij 128
7772 HK HARDENBERG
tel. 0523-260136
jan.lahuis@zonnet.nl

9.11 Rapportage
Om voor tussentijdse promotie in alle groepen in aanmerking te komen dient u over 3 rapporten te beschikken.
Een uitzondering hierop zijn de groepen zaterdag 5*, 24, 25 en de zondag 5*. Deze zijn ter beoordeling van de
districtscommissie scheidsrechterszaken.

9.12 Richtlijnen voor scheidsrechters
Het bestuur amateurvoetbal heeft op advies van het hoofdcommissie scheidsrechterszaken richtlijnen
samengesteld voor alle scheidsrechters van het amateurvoetbal. Deze tekst is opgenomen in de Handleiding voor
Scheidsrechters en de scheidsrechters dienen op de hoogte te zijn van deze richtlijnen, die - zoals gezegd - gelden
voor alle scheidsrechters van de KNVB.

9.13 Scheidsrechter niet opkomen (sno)
Voor een ieder is het frustrerend te noemen indien een scheidsrechter niet aanwezig is bij zijn officieel aangestelde
wedstrijd, tevens brengt e.e.a. vaak extra kosten met zich mee.
Daarnaast blijven een beperkt aantal scheidsrechters afzeggen bij de thuisclub en niet via het districtkantoor en/of
weekenddienst. Ook reden(en) van “Ik heb mijn aanstelling niet gezien via internet of via het Overzicht
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Aanstellingen Officials, verkeerd tijdstip genoteerd in mijn agenda” zijn niet te accepteren.
De districtscommissie scheidsrechterszaken zal disciplinaire maatregelen nemen (2 tot 4 weekenden uit
aanstellings programma) indien voornoemde sno‟s (óók bij de thuisclub afmelden en niet bij
districtkantoor/weekenddienst is een sno) voorkomen. De districtscommissie scheidsrechterszaken vertrouwt er
op dat deze maatregelen niet uitgevoerd hoeven te worden.

9.14 Scheidsrechters als (vaste) assistent-scheidsrechters
Het is mogelijk dat scheidsrechters uitsluitend als assistent scheidsrechter gaan fungeren. Alvorens tot definitieve
plaatsing op de lijst wordt overgegaan, wordt een proefperiode van kracht, binnen welke periode de geschiktheid
wordt getoetst.
Alle scheidsrechters zijn overigens verplicht als assistent-scheidsrechter in het amateurvoetbal op te treden.

9.15 SO-II opleiding
Om voor promotie in aanmerking te komen bij het veldvoetbal van groep 4 naar groep 3 dient voldaan te zijn aan de SO-II opleiding.
Wij verzoeken de scheidsrechters die ingedeeld zijn in de groepen 4 en 5 en in het bezit zijn van de SO-II opleiding een kopie van hun
diploma op te sturen naar het districtskantoor, afdeling scheidsrechterszaken.

9.16 SO-I opleiding
Scheidsrechters die functioneren in de groep ZA01 en ZO01 dienen de SO-I opleiding in Zeist te volgen. Voor maximaal 1 seizoen is
er dispensatie te verkrijgen van de districtscommissie scheidsrechterszaken.

9.17 Straftijdregeling
De straftijdregeling is alleen geldig binnen categorie B. Zowel senioren als jeugd.

9.18 Strafzaken
Op verzoek van de scheidsrechter draagt de districtscommissie scheidsrechterszaken er zorg voor dat de
scheidsrechter bij mondelinge onderzoeken wordt vergezeld. Op grond hiervan is het tevens toegestaan dat
scheidsrechters zich bij mondelinge onderzoeken kunnen laten vergezellen door een persoon van zijn of haar
keuze, bijvoorbeeld COVS-vertegenwoordiger.
Het is echter niet toegestaan dat deze persoon zich mengt in het verloop van het onderzoek.
Overigens wordt nog eens dringend geadviseerd om gehoor te geven aan een uitnodiging om te verschijnen bij
een mondeling onderzoek.
Ingevolge de Reglementen KNVB is een ieder verplicht gehoor te geven aan de oproep. Zonder schriftelijk bericht
wegblijven voor een mondeling onderzoek zal disciplinaire gevolgen van de districtscommissie
scheidsrechterszaken tot gevolg hebben voor betrokkene.

9.19 Trainingen
“Het bedrijven van sport is goed voor lichaam en geest” is een term die reeds door de medische wetenschap is
bewezen. De districtscommissie scheidsrechterszaken verzoekt u mede daarom de (COVS) trainingen te
bezoeken om u zodoende optimaal conditioneel voor te bereiden voor uw wedstrijd. Daarnaast zorgt een goede
68

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

conditie voor een nog betere beleving van uw hobby en bereikt gezamenlijk trainen van een betere saamhorigheid
onderling met scheidsrechters, commissieleden en COVS.
Hierbij een opsomming van alle trainingsfaciliteiten die worden georganiseerd door de COVS-groepen, met
deskundige trainer.
Groep
Almelo
Apeldoorn
Arnhem

Locatie
bij c bij clubhuis Almelo
Steffensweg 3, Almelo
bij clubhuis “De Haven”
Boerhaavestraat 26, Apeldoorn
bij KSV Fortissimo
Sportpark Hoekelumse Eng, Ede

Deventer
Doetinchem

Enschede
Hengelo
Noord Oost Twente
Nijmegen
Nijverdal
Winterswijk
Zutphen
Zwolle

bij Korfbalvereniging SIOS‟61
Biljoen, Velp
bij clubhuis De Keurkamp,
Keurkampstraat 3A, Deventer
v.v. DVC '26, Didam
(binnentraining)
A.V. ARGO,
Bezelhorstweg te Doetinchem
bij clubhuis “De Tijplaats”,
Tiemeister 7, Enschede
bij clubhuis Hengelo,
Pruisische Veldweg 77, Hengelo
bij Oldenzaal, kleedruimte wielerclub
O.W.C.
v.v. Quick 1888, sportpark De Dennen,
Dennenstraat 25 te Nijmegen
Korfbalvereniging NKC‟51,
Sportlaan 1 te Nijverdal
a.s.v. Eibergen
bij clubhuis “Het Fluithuus”,
Damlaan, Eefde
v.v. Noord Veluwe Boys,
Hattemerbroek
v.v. Flevo Boys, Emmeloord

Aanvangstijd
dinsdag
19.00 uur
donderdag 19.00 uur
donderdag 19.30 uur
dinsdag

19.30 uur

donderdag

19.30 uur

donderdag

19.30 uur

woensdag 21.00 tot 22.00 uur
donderdag 20.15 tot 21.15 uur
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
woensdag

18.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur

donderdag

19.30 uur

dinsdag

19.30 uur

donderdag
woensdag

19.45 uur
19.30 uur

dinsdag

20.00 uur

dinsdag

20.00 uur

Behandeling blessures
Doordat de registratie van redenen afmeldingen scheidsrechters nauwgezet wordt bijgehouden door de
districtscommissie scheidsrechterszaken is het opvallend te noemen dat scheidsrechters erg vaak ernstig en
langdurig geblesseerd zijn.
De laatste jaren zijn er veel positieve veranderingen in de sportgeneeskunde opgetreden. Ideaal is de situatie nog
zeker niet, doch o.a. de verzekeringsmaatschappijen hebben- ook de ziekenfondsen- reeds een blessureconsult in
hun pakket opgenomen, zeker als u plus- en/of aanvullend verzekerd bent.
Mede daardoor kunt u gemakkelijk naar een sportarts of sportmedisch centrum (SMC) nadat u op verwijzing van
uw arts middels een verwijsbrief uw blessure kunt laten behandelen zodat u weer snel beschikbaar bent om uw
hobby te hervatten.
Telelefoonnummers Medische Adviescentra
Arnhem S.M.A.
tel. 026-3815425
Enschede
tel. 053-4760720
Deventer
tel. 0570-626815
Sportmedisch Centrum Zeist
tel. 0343-499285
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9.20 Districtscommissie scheidsrechterszaken KNVB district Oost
Districtscommissie scheidsrechterszaken
C.A.R.M. Burm, algemeen voorzitter scheidsrechterszaken KNVB district Oost, lid hoofdcommissie scheidsrechterszaken KNVB Zeist,
lid districtsbestuur KNVB district Oost, portefeuillehouder scheidsrechterszaken
A. van Buuren, vice-voorzitter en portefeuillehouder talententraject, clubarbitrage
Afgevaardigde COVS district Oost, H. Huntink
H. Drenth
G.H. Verbeek, portefeuillehouder afzeggingen en niet opkomen
E. Weijman, portefeuillehouder zaalvoetbal- en gehandicapten voetbal
G.J. Simmelink, portefeuillehouder werving en behoud
A. van Buuren, portefeuillehouder talententraject
M.J. Zilversmit, portefeuillehouder opleidingen
A.G. Spin, coördinator scheidsrechterszaken

10. Informatie tuchtzaken
10.1 Clubmaatregelen
Indien een speler of een niet-speler (reserve, oefenmeester, leider, verzorger, enz.), het (verder) deelnemen aan
de wedstrijd is ontzegd door de scheidsrechter door het tonen van een rode kaart - uitgezonderd de rode kaart als
gevolg van 2 waarschuwingen - dient door de vereniging een toelichting (geel formulier) te worden ingezonden.
Als het bestuur van de vereniging de betrokkene uitsluit voor bindende competitie- of bekerwedstrijd of voor
meerdere achtereenvolgende bindende competitie- en/of bekerwedstrijden, kan dit in de toelichting worden
vermeld. Bij de bepaling van de strafmaat door de tuchtcommissie, beslist de tuchtcommissie of rekening zal
worden gehouden met de clubmaatregel.
In het geval van uitsluitingen als gevolg van gele kaarten wordt met een clubmaatregel geen rekening gehouden.
In dit geval dient men de uitspraak van de tuchtcommissie af te wachten.

10.2 Maluspuntenregeling KNVB district Oost
De verenigingen van de KNVB district Oost zijn accoord gegaan met het door het districtsbestuur vastgestelde
beleid in het kader van Sportiviteit en respect. Onderdeel van dit beleid is ook de actie "Zonder Fair Play is er
geen bal aan".
Doel van deze actie is het terugdringen van ontoelaatbaar gedrag op en om het voetbalveld, dus het
bevorderen van sportief gedrag door alle direct en indirect betrokkenen.
Onder ontoelaatbaar gedrag moet worden verstaan:
1. molestaties en verbaal geweld;
2. opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel en het gebruik maken van grof geweld wat tot massale vechtpartijen kan leiden;
3. wangedrag trainers / leiders / spelers waardoor agressie ontstaat, met als mogelijk gevolg het staken van de wedstrijd.
In verband met de invoering van de aanpak excessen en het landelijk beleid Sportiviteit en Respect zal de
maluspuntenregeling aangepast worden. Voor de huidige regeling, die in de regiovergaderingen en de
districtsvergadering in het najaar van 2010 is vastgesteld, verwijzen wij naar de brochure die is vermeld op
www.knvb.nl/oost onder nieuws algemeen in een bericht van 21 december 2010. De gewijzigde regeling zal te
zijner tijd op de districtssite worden gepubliceerd.
Richtlijnen voor clubbestuurders
1. Informeer alle spelers, leiders en technische staf over deze actie in het kader van het Fair Play-beleid.
2. Organiseer in uw clubhuis een thema-avond over dit onderwerp. Leden van de commissie Sportiviteit en Respect zijn bereid op
deze avond voorlichting te geven.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alles wat er gebeurt binnen uw vereniging. Bezoek ook wedstrijden van lagere elftallen
en de jeugd.
Maak gebruik van uw website en clubblad om de actie toe te lichten.
Neem zelf het initiatief om "rotte appels" uit de mand te verwijderen.
Zorg voor gediplomeerde en faire verenigingsscheidsrechters.
Zorg dat elke verenigingsfunctionaris als lid van de vereniging en dus ook van de KNVB is ingeschreven.
Zorg voor en geef aandacht aan een goede uitvoering van de ordemaatregelen zoals die in het Bewaarnummer zijn opgenomen.

Meldpunten bij ontoelaatbaar gedrag
Regio Naam
Adres
1-10 J.H. Schippers
Eelerweg 21
F.M. Mulder
H. Steenbeekhof 14
2-6
A.G. Schutte
S. van Sallandstraat 3
8-9
A.N. de Moet
Weth. Gerberstraat 42
5-7
G. Wesselkamp Hofstraat 13
3-4
P.J. van Kerkhof Broekstraat 3

Woonplaats
7447 RR Hellendoorn
8264 BV Kampen
7431 GN Diepenveen
7543 AZ Enschede
6917 BD Spijk
6616 AB Hernen

telefoonnr.
0548-681346
038-3333258
0570-592432
053-4767909
0316-542060
0487-531660

10.3 Gele en rode kaarten voor bankzitters en niet spelers
Met betrekking tot het geven van gele en rode kaarten aan niet-spelers, te weten: trainers, leiders, verzorgers,
bestaat nog steeds onduidelijkheid. Onderstaand volgt een verkorte uitleg:
Indien een scheidsrechter een dergelijke kaart aan een van de voormelde personen heeft getoond, wordt deze
persoon door middel van een aantekening op het wedstrijdformulier vermeld. Alleen de trainer kan via het
wedstrijdformulier in staat van beschuldiging worden gesteld. Voor de overige functionarissen zal een afzonderlijke
tenlastelegging worden gezonden.
Wij verzoeken de dames en heren scheidsrechters er op toe te zien, dat de gegevens van deze personen
(functionarissen) op het wedstrijdformulier worden vermeld. Voor betrokken partijen bestaat er met uitzondering
van de tenlastelegging via het wedstrijdformulier aan de trainer, wel de plicht tot rapportage.
Met betrekking tot het disfunctioneren van assistent-scheidsrechters delen wij u mede, dat het verder functioneren
kan worden ontzegd, doch hierbij worden geen kaarten getoond. In dit geval bestaat er voor betrokken partijen wel
de plicht tot rapportage.

10.4 Ingangsdatum straffen
De ingangsdatum van de opgelegde straffen wordt in principe automatisch door het computersysteem vastgesteld
en wel als volgt:

uitsluitingen als gevolg van registraties: 2 werkdagen na de verwerkingsdatum in het district.

uitsluitingen als gevolg van veldverwijdering: 2 werkdagen na de verwerkingsdatum in het district.
Voor de gele en rode kaarten die via het DWF (digitaal wedstrijd formulier) worden ingevoegd, geldt eveneens de datum van
verwerking in het district en niet de datum van invoering op de wedstrijddag.
Voorbeeld: wordt een rode kaart op woensdag verwerkt, dan gaat de straf in op de vrijdag van dezelfde week.
wordt een rode kaart op donderdag verwerkt, dan gaat de straf in op de daarop volgende maandag.

10.5 Instellen van beroep
Nogmaals wijzen wij erop, dat alleen een betrokkene beroep kan aantekenen tegen een opgelegde straf. Er
komen beroepschriften binnen, waarbij het bestuur van de vereniging in beroep gaat voor een van haar leden.
Deze beroepschriften worden niet in behandeling genomen, tenzij betrokkene het bestuur hiertoe schriftelijk heeft
gemachtigd. Evenmin wordt een beroepschrift in behandeling genomen, als de waarborgsom niet is voldaan. In het
laatste geval volstaat ook een verklaring dat de vereniging garant staat voor de kosten van beroep.
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10.6 Intrekken beroepschrift
Indien een ingesteld beroep wordt ingetrokken en er reeds kosten zijn gemaakt (reiskosten, reserveringskosten) of
de commissie reeds tot uitvoerige behandeling van de zaak is overgegaan, worden deze kosten verrekend met de
waarborgsom.

10.7 Invullen scheidsrechtersrapport
Indien een speler uit het veld is gezonden wegens het gebruik van grove of beledigende taal tegenover de
scheidsrechter, dient de scheidsrechter, naast het aankruisen van code 22 op de voorzijde van het
scheidsrechtersrapport, tevens op de achterzijde van dit rapport aan te geven, welke opmerkingen c.q.
beledigingen precies werden gemaakt.
In de praktijk blijkt, dat nog veel scheidsrechters nalaten, bij het gebruik van code 22, een juiste omschrijving te
geven van de woorden die werden gebezigd, hetgeen problemen oplevert bij de behandeling van de strafzaak door
de tuchtcommissie.
Wij doen derhalve een dringend beroep op u om zorg te dragen voor een duidelijke omschrijving van de gemaakte
opmerkingen c.q. beledigingen.
Code 99 dient bij voorkeur niet te worden gebruikt. Indien deze code toch aangekruist moet worden omdat de overtreding niet onder
de andere codes kan worden geregistreerd, dient de scheidsrechter op de achterzijde van het rapport duidelijk aan te geven welke
overtreding is begaan.

10.8 Inzage in de stukken
Conform het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal bestaat voor betrokkene de mogelijkheid om op het
districtkantoor inzage in de stukken uit een dossier te vragen die betrekking hebben op hetgeen betrokkene ten
laste is gelegd. Tegen kostprijs kunnen kopieen worden verstrekt.
Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort de termijn voor het indienen van een verweerschrift,
getuigenverklaring of beroepschrift niet op.

10.9 Kosten mondeling onderzoek/waarborgsom
De commissie van beroep hanteert de volgende werkwijze:
A.
B.
C.

D.
E.

Handhaving van de straf, wijziging in nadeel betrokkene
De kosten ad maximaal € 450,00 komen t.l.v. betrokkene en worden verrekend met de reeds ontvangen waarborgsom.
Vrijspraak of wijziging in registratie
De kosten ad maximaal € 450,00 komen t.l.v. de KNVB en de waarborgsom wordt gerestitueerd.
Marginale wijziging t.g.v. betrokkene; b.v. van 4 naar 3 wedstrijden
De kosten ad maximaal € 450,00 komen voor een bedrag van maximaal € 225,00 t.l.v. betrokkene en voor
een bedrag van maximaal € 225,00 t.l.v. de KNVB. De kosten voor betrokkene worden verrekend met de reeds door hem of haar
betaalde waarborgsom.
Schriftelijk afdoen: handhaving van de straf en wijziging in nadeel betrokkene
Geen restitutie van de waarborgsom.
Schriftelijk afdoen: vrijspraak, wijziging ten gunste van betrokkene
Waarborgsom wordt gerestitueerd.

10.10 Mondeling onderzoek (tuchtcommissie en commissie van beroep)
Op verzoek van de scheidsrechter draagt de werkcommissie scheidsrechterszaken er zorg voor dat de
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scheidsrechter bij mondelinge onderzoeken wordt vergezeld. Op grond hiervan is het tevens toegestaan dat
scheidsrechters zich bij mondelinge onderzoeken laten vergezellen door een persoon van zijn of haar keuze, b.v.
COVS-vertegenwoordiger. Het is echter niet toegestaan dat deze persoon zich mengt in het verloop van het
onderzoek.
Overigens wordt nog eens dringend geadviseerd om gehoor te geven aan een uitnodiging om te verschijnen bij
een mondeling onderzoek.
Ingevolge de Reglementen van de KNVB is een ieder verplicht gehoor te geven aan de oproep. Zonder schriftelijk
bericht wegblijven voor een mondeling onderzoek zal disciplinaire gevolgen van de werkcommissie tot gevolg
hebben voor betrokkene.

10.11 Niet gerechtigde speler
Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd of een gedeelte van een wedstrijd heeft deelgenomen kan de
tegenpartij van de vereniging die in overtreding is of een andere belanghebbende vereniging uit dezelfde klasse
om ongeldigheid van de gespeelde wedstrijd en opnieuw vaststellen van de wedstrijd verzoeken door;
A.

B.

Bij het districtskantoor een schriftelijk verzoek in te dienen tot controle van het wedstrijdformulier onder opgave van de naam van
de speler(s) van wie de niet-gerechtigheid wordt verondersteld. Het verzoek dient binnen zes werkdagen na de wedstrijd door het
districtskantoor ontvangen te zijn. In de periode van de verkorte procedure dient het verzoek binnen 48 uur na de wedstrijddag te
zijn ontvangen door het districtskantoor.
In deze aanvraag aan te geven dat overspelen van de wedstrijd wordt verzocht.

Indien een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het meespelen van een niet gerechtigde speler, zal die speler
ook niet gerechtigd zijn tot het spelen in de opnieuw vast te stellen wedstrijd.
Indien in beide elftallen een ongerechtigde speler is uitgekomen wordt een verzoek om overspelen niet ingewilligd.
Het betreffende bestuur heeft het recht een wedstrijd niet te laten overspelen, als de uitslag daarvan niet van
invloed is op het bezetten van een plaats welke een kampioenschap, promotie of degradatie tot gevolg heeft, dan
wel een plaats die recht geeft op deelname aan bekercompetities of enige na-competitie of wedstrijdenreeks.
Indien in wedstrijden om periodekampioenschappen in een elftal een niet gerechtigde speler uitkomt, dan zal dit
elftal in de betreffende periode niet in aanmerking komen voor een titel.
Onder een niet gerechtigde speler in de zin van dit artikel wordt verstaan een speler die niet voldoet aan het
gestelde in artikel 31 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 27 van het Reglement
Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal.

10.12 Niet spelen van wedstrijden/Bewijslast in verband met kennisgeving
wedstrijdwijziging
Indien een vereniging in staat van beschuldiging is gesteld wegens het niet spelen van een wedstrijd, wordt in veel gevallen verweer
gevoerd met als argument, dat men de wedstrijdwijziging niet heeft ontvangen.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep van de KNVB district Oost gaan ten aanzien van. dit verweer uit van het standpunt
dat vanwege de automatische verzending van de wedstrijdwijzigingen (CV32) via de e-mail hiervan geen sprake meer kan zijn.

10.13 Opschorten van de straf
Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel niet opgeschort. In
afwijking van vorenstaande, kan de voorzitter van de commissie van beroep op verzoek van betrokkenen of
ambtshalve de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel opschorten, indien;
A.
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B.
C.

er sprake is van ernstige procedure fouten;
een straf is opgelegd die niet in verhouding staat tot de bewezen verklaarde overtreding.

De opschorting van de tenuitvoerlegging vangt aan na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de voorzitter
van de commissie van beroep.

10.14 Rapportageplicht bij definitief en/of tijdelijk gestaakte wedstrijden
Indien een wedstrijd door de scheidsrechter definitief wordt gestaakt, maakt hij hiervan een aantekening op het
wedstrijdformulier en zijn beide verenigingen vervolgens verplicht een rapport in te zenden.
Ook bij een tijdelijke onderbreking van de wedstrijd (afkoelingsperiode), als gevolg van onregelmatigheden, is de
scheidsrechter verplicht hiervan een aantekening te maken op het wedstrijdformulier en geldt dus wederom een
rapportageplicht voor beide verenigingen. Uiteraard geldt deze rapportageplicht in beide gevallen ook voor de
scheidsrechter.

10.15 Tekenen van verklaringen m.b.t. tuchtzaken
Het komt regelmatig voor dat de tuchtcommissie verklaringen ontvangt die niet verzonden zijn door het secretariaat
van de vereniging. Ook zijn verklaringen dikwijls niet geschreven op verenigingspapier en niet ondertekend.
Verklaringen, die niet voldoen aan het vorenstaande, zullen door de tuchtcommissie niet in behandeling worden
genomen. Bij de handtekening dient ook de naam in blokletters te worden vermeld.

10.16 Uit de competitie nemen in relatie tot niet opkomen en staken
Ingevolge artikel 33 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 29 van het Reglement
Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal, is het bestuur bevoegd een elftal/team uit de competitie te nemen, als dit
elftal/team 2 x schuldig is bevonden aan het niet opkomen c.q. staken van een wedstrijd. De tuchtcommissie
behoeft hierop niet te wachten en kan een elftal/team altijd uit de competitie nemen.
Als richtlijn is echter binnen de tuchtkamers afgesproken, dat een elftal/team dat 3 x schuldig is bevonden aan het
niet opkomen onverbiddelijk uit de competitie wordt genomen, terwijl datzelfde geldt voor een team, dat 2 x
schuldig is bevonden aan het staken van een wedstrijd, waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van de
gedragingen.
Dit uit de competitie nemen betekent:
- dat alle wedstrijden vervallen worden verklaard
- plaatsing op de laatste plaats van de ranglijst
- degradatie naar de naast lagere klasse

10.17 Correspondentie tuchtzaken en beroepszaken per e-mail
Correspondentie en rapportages voor tucht- en/of beroepszaken wordt dikwijls gemaild naar het algemene e-mail adres van district
Oost. Vanwege de reglementair verplicht gestelde termijnen verzoeken wij de betrokkenen de stukken rechtstreeks naar de
betreffende afdelingen te mailen.
-

Correspondentie voor tuchtzaken naar: oost-tuchtzaken@knvb.nl
Correspondentie voor beroepszaken naar: oost-beroepszaken@knvb.nl

Via www.knvb.nl/watdoenwe/organiseren/tuchtzaken kunnen de diverse rapportageformulieren worden gedownload.

74

#1.0 | Bewaarnummer district Oost 2011/‟12

11. Informatie overig
11.1 Automatische incasso
Via de automatische incasso wordt van de veld- en de zaalvoetbalverenigingen in 10 maandelijkse termijnen een voorschot
geïncasseerd. Per de 15e van elke maand tot en met mei wordt het vastgestelde voorschot van de bank- of girorekening geïnd. Er
dient dan voldoende saldo op de bank- of girorekening aanwezig te zijn. In juni zal vervolgens de eindafrekening plaatsvinden. Het
voorschot voor het seizoen 2011/‟12 wordt vastgesteld op basis van de werkelijk in rekening gebrachte kosten voor het seizoen
2009/'10.
Conform het Reglement Amateurvoetbal artikel 38, lid 2b zijn voetbalverenigingen verplicht de termijnbetalingen
via de automatische incasso af te dragen. Aan verenigingen, waarvan het voorschot niet kan worden geïncasseerd
zullen administratiekosten in rekening gebracht worden van € 13,60 per week verzuim. Na een tweede geval
van een stornopost worden de administratiekosten € 27,50 per week verzuim, terwijl na een derde geval van
een stornopost het districtsbestuur de betreffende vereniging kan uitsluiten voor de competitie van het lopende
seizoen.

11.2 Besluit tarieven 2011/‟12
Administratieve verzuimen /
Administratiekosten
Verenigingsadministratie I
Verenigingsadministratie II
Niet/tijdig bestuurssamenstelling I
Niet/tijdig bestuurssamenstelling II
Niet/tijdig wedstrijdformulier/afkeuring I
Niet/tijdig wedstrijdformulier/afkeuring II
Niet volledig/onjuist wedstrijdformulier
Niet/tijdig rapport tuchtzaken
Niet/tijdig rapport gestaakt I
Niet verrichte zaaldienst
Te laat aanvang wedstrijd
Overtreding reglement wedstrijden AV
Spelen tegen elftal BVO zonder toestemming I
Spelen tegen elftal BVO zonder toestemming II
Spelen tegen buitenlands elftal zonder toestemming I
Spelen tegen buitenlands elftal zonder toestemming II
Terugtrekken elftal/team senioren
Terugtrekken elftal/team junioren
Terugtrekken elftal/team pupillen
Terugtrekken elftal/team bekervoetbal senioren
Terugtrekken elftal/team bekervoetbal junioren
Terugtrekken elftal/team bekervoetbal pupillen
Overtreden tijdslimiet
Kosten bezwaarschrift

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
100,00
8,30
22,10
8,30
55,30
8,30
8,30
22,10
83,10
5,60
19,20
55,30
138,30
55,30
138,60
55,30
27,50
27,50
110,80
27,50
27,50
13,70
13,00

Registraties amateurvoetbal
Senioren
Tot en met derde registratie
Vanaf vierde volledige registratie
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen

€
€
€

13,50
21,30
21,30
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Junioren
Tot en met derde registratie
Vanaf vierde volledige registratie
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen

€
€
€

6,10
12,10
12,10

Mondeling onderzoek (maximaal)
Mondeling onderzoek dopingzaken (maximaal)

€
€

250,00
500,00

Overige
Trainerslicenties
Administratiekosten internationale toernooien
Naamswijzigingen
Fusie van verenigingen
Toelaten nieuwe verenigingen
Overschrijvingen
Intrekkingen

€
€
€
€
€
€
€

70,00
11,00
53,10
53,10
53,10
7,80
7,80

Spelerspas
Fotoformulier Initieel
Spelerspas Initieel
Overschrijvingen
Verlies/Diefstal/beschadiging

€
€
€
€

0,35
2,25
2,10
5,10

Waarborgsommen beroepsprocedure
Persoonlijke leden
Verenigingen

€
€

45,00
68,00

Voorschotten systeem
Storno 1
Storno 2

€
€

13,60
27,50

Wedstrijdgelden 2011/’12
S Standaardelftallen
Reserve elftallen
Landelijke junioren
Juniorenteams (jongens/meisjes)
Pupillenteams (jongens/meisjes)
Pupillenteams (jongens/meisjes)
Mini Minipupillen (jongens/meisjes)
Vrouwenelftallen landelijk
Vrouwenelftallen
Meisjes junioren
Meisjes pupillen
Zaalvoetbal senioren
Zaalvoetbal junioren
Zaalvoetbal vrouwen
G-voetbal
Mannen o/23
Beker veld
Beker zaalvoetbal
Abonnementen
Digitaal informatie abonnement
(tarieven op basis van ledenaantallen)
Adresboek
Bewaarnummer
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

117,00
104,00
104,00
76,00
27,00
76,00
6,00
117,00
104,00
76,00
27,00
62,00
45,00
62,00
76,00
55,00
13,00
13,00

Veldvoetbal
€ 50,00 - € 400,00
€
€

12,50
4,50
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Scheidsrechters (assistent), Secretaris zaalvoetbal,
vierde official en rapporteurs
Wedstrijdvergoeding
vergoeding lunch groep 1 en 2 vanwege reistijd
basisvergoeding rapporteurs
basisvergoeding waarnemers
vergoeding praktijkbegeleider

Veldvoetbal
€
€
€
€
€

19,60
5,20
8,30
8,30
8,30

Zaalvoetbal
Wedstrijdvergoeding per wedstrijdavond voor
tenminste 2 wedstrijden per wedstrijdavond
vergoeding lunch groep 1 zaalvoetbal vanwege reistijd
voor elke 3e en volgende wedstrijd vanwege verblijf
basisvergoeding rapporteurs
basisvergoeding waarnemers
vergoeding praktijkbegeleider

€
€
€
€
€
€

Officials
Kilometervergoeding

Veldvoetbal
€
0,26

19,60
5,20
5,20
8,30
8,30
8,30

11.3 Contributiebedragen 2011/‟12
Contributie
Verzekeringspremie
NOC*NSF-premie
Totaal

Senioren
€
7,30
€
0,60
€
0,02
€
7,92

Junioren
€
5,48
€
0,60

Pupillen
€
5,00
€
0,60

€

6,08

€

5,60

Toeslag zaalvoetbal spelende veldvoetballers

€

1,80

€

1,35

€

0,90

Verenigingscontributie veld en zaalvoetbal

€

45,38

11.4 Ingezonden e-mailberichten
Regelmatig wordt wij geconfronteerd met e-mailberichten van individuele leden. Wij verzoeken u erop toe te zien
dat er alleen door verenigingsfunctionarissen gecorrespondeerd wordt met de KNVB district Oost. Voor de e-mail adressen van de
diverse afdelingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Waar moet ik zijn? Wie moet ik bellen?" (11.11).

11.5 KNVB-(voetbal)agenda voor 2011/‟12
Voor de meest actuele agenda ga je naar http://www.knvb.nl/agenda.

11.6 Overzicht van nieuwe verenigingen, fusies, naamswijzigingen etc.
Onderstaand een overzicht van de nieuwe verenigingen, fusies, naamswijzigingen, opheffingen, verandering van spelactiviteit en
samenwerkingsverbanden bij de jeugd per 01 juli 2011:
Nieuwe Verenigingen
FC Aramea Enschede uit Enschede
FCD/‟t Sportcafé uit Dinxperlo
Futisala uit Kampen
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Veldvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal

NX-RS-63J
NX-RW-70F
BB-KY-04N
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Naamswijzigingen en of (nieuwe) naamskoppeling
Oude naam
Nieuwe naam
wordt LZVV/Bousema Lochem
LZVV/Sport-inn Lochem
wordt HFC Storica
Storica uit Zwolle
Mediterraneo uit Enschede wordt FC Suryoye-Mediterraneo
wordt To the Point
RUVO
Opgeheven verenigingen
Chabbab Hees
Direkt
KPMG Huttenbelt
Leon
WZC/Driessen Makelaardij

zaal
zaal
zaal
zaal
zaal

De volgende veldvoetbalverenigingen gaan met ingang van seizoen 2011/’12 ook zaalvoetbal spelen
AZ2000
veldvoetbal + zaalvoetbal
SC Doesburg
veldvoetbal + zaalvoetbal
Go Ahead Deventer veldvoetbal + zaalvoetbal
Koninklijke UD
veldvoetbal + zaalvoetbal
FC Presikhaaf
veldvoetbal + zaalvoetbal
De volgende veldvoetbalverenigingen stoppen met ingang van seizoen 2011/’12 met zaalvoetbal
Eldenia
Sportclub Overdinkel
Samenwerkingsverbanden bij de jeugd (alle jeugd): dit zijn geen nieuwe verenigingen. Dit zijn alleen
aanduidingen voor de samenwerkingsverbanden. Deze ‘verenigingen’ hebben geen leden. De namen staan
wel in het adresboek en ook op de KNVB site.
BOA-jc (Batavia Olympia AAC)
Sv Cupa Wilp
JCLE (Jeugd Combinatie Lutten EMMS)
SBC '05 (Socii en Baakse Boys combinatie)
SKV/Wageningen
VMC (Vasse Manderveen combinatie)

veld/jeugd
veld/jeugd
veld/jeugd
veld/jeugd
veld/jeugd
veld/jeugd

GC-PX-58G
NK-YS-58G
FF-GB-822
LW-VD-32R
MM-DG-25N
FF-GB-796

Onderstaand samenwerkingsverbanden zijn nieuw met ingang van 1 juli 2011
DEC ‟10 (Diephenheim en EGVV combinatie)
veld/jeugd
NX-TG-70H
WVC – SKVW – Winterswijk
veld/jeugd
NX-TF-676
JVC Dedemsvaart (sv Dedemsvaart en SCD ‟83) veld/jeugd en dames NX-TG-27X
AAC-Olympia
veld/senioren
NX-TG-36Z

11.7 Portefeuilleverdeling bestuur
Mevr. E.H.M. Bakker-Derks
R. Bouwknegt
A.J.G. Brunnekreef
C.A.R.M. Burm
N.J. van den Ham
H. Roverts
H. Schokker

voorzitter
Penningmeester en vice-voorzitter
Portefeuille voetbaltechnische zaken
Portefeuille scheidsrechterszaken
Portefeuille ondersteuning clubbesturen
Portefeuille wedstrijdzaken veldvoetbal
Portefeuille zaalvoetbal

11.8 KNVB clubcoach
Na tien seizoenen Masterplan Jeugdvoetbal waarin onze tien Regiocoaches, met ondersteuning vanuit het districtskantoor te
Deventer, op enthousiaste èn deskundige wijze actief hun kennis en vaardigheid in dienst hebben gesteld van de clubs binnen de
KNVB district Oost slaan we komend seizoen een nieuwe weg in.
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Vanaf het seizoen 2011/‟12 zullen er binnen ons district vier clubcoaches actief zijn die clubs naar wens / behoefte clubs procesmatig
zullen ondersteunen. In het kader hiervan worden er districts-/regio-/clubser-/themabijeenkomsten georganiseerd.
Tevens zullen de clubcoaches ingezet worden als talentcoach binnen het Jeugdplan Nederland en als docent bij diverse KNVB
cursussen.
KNVB clubcoaches:
Fred van Lent
Pierre Le Grand
Sandro Pinna
John Scheve
Distictscoach zaalvoetbal
De districtscoach zaalvoetbal houdt zich voornamelijk bezig met het JPN zaalvoetbal gebeuren. Daarnaast organiseert hij
zaalvoetbalclinics ter promotie van het zaalvoetbal en geeft hij ondersteuning op maat; alle clubs kunnen op eigen initiatief c.q.
initiatief van de districtscoach hulp krijgen.
Districtscoach zaalvoetbal: Frank van Huët

11.9 Vacaturebank V.V.O.N.
Voetbalclubs die op zoek zijn naar een trainer/coach en trainer/coaches die op zoek zijn naar een nieuwe club, kunnen zich laten
inschrijven bij de vacaturebank van de V.V.O.N. Daarbij kunt u gebruik maken van de V.V.O.N. internetsite: www.vvon.nl.
Tevens kunt u voor informatie en eventuele inschrijving terecht bij;





District Oost (regio Twente) - de heer Hans Molenveld, tel. 0546-867788 / 06-15145724,
e-mail: hans@molenveldtextieldruk.nl
District Oost (regio Deventer) - de heer Berry Alberts, tel. 0570-654003 / 06 12421381,
e-mail: berryalberts@concepts.nl
District Oost (regio Zwolle) - de heer Dick Gerrits, tel. 038-4541445 / 06 22862967,
e-mail: d.gerrits@home.nl
District Oost (regio Nijmegen) – de heer Jo Janssen, tel. 024-3557341,
e-mail: jo.an@hetnet.nl

11.10 Waar moet ik zijn? Wie moet ik bellen?
11.10.1 Organisatie districtskantoor
Districtsmanager
Roel de Krijger, districtsmanager, dagelijkse leiding, secretaris bestuur

0570-664262

Secretariaat
oost-management@knvb.nl of oost@knvb.nl
Lidy Backers, management-assistente (maandag, dinsdag, vrijdag)

0570-664261

Mariëlle van Wijk, management-assistente (maandag tot en met donderdag) en
redacteur districtssite oost-districtssite@knvb.nl

0570-664267

Marianne Vredenberg, management-assistente

0570-664261
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Ondersteuning Clubbesturen
oost-oc@knvb.nl
Pascal Kamperman, coördinator Ondersteuning Clubbesturen en hoofd M & O

0570-664294

Afdeling Ondersteuning Clubbesturen
Rini Brummel, medewerker ondersteuning clubbesturen

0570-664291

Petra ten Pas, medewerkster ondersteuning clubbesturen,
docente Sportlink Club

0570-664292

Michel van Ginkel, medewerker ondersteuning clubbesturen

0570-664297

Sandra Berends, ondersteunend medewerkster ondersteuning clubbesturen
(maandag, dinsdag, woensdag van 08.30 – 12.30 uur en donderdag)

0570-664293

Lisette Gudde, projectmedewerkster ondersteuning clubbesturen

0570-664283

Joop Kols, projectmedewerker ondersteuning clubbesturen

0570-664285

Michael Mulder, medewerker ondersteuningsorganisatie sportverenigingen en combinatiefuncties

0570-664278

Afdeling Middelen & Ondersteuning
oost-bestellingen@knvb.nl
oost-relaties@knvb.nl
Jolanda Bergman, medewerkster middelen & ondersteuning
maandag van 12.30 - 16.30 uur, dinsdag en donderdag

0570-664232

Marjan Duivenvoorde, medewerkster middelen & ondersteuning
(maandag, dinsdag, woensdag van 8.30 – 12.30, vrijdag)

0570-664221

Dinie Kettelerij, medewerkster middelen & ondersteuning (vrijdag)

0570-664242

Leendert Lodder, medewerker middelen & ondersteuning

0570-664231

Marianne Schuitema, medewerkster middelen & ondersteuning
(maandag t/m donderdag)

0570-664242

Voetbaltechnische zaken
oost-vtz@knvb.nl
Peter van Amstel, coördinerend medewerker voetbaltechnische zaken

0570-664273

Afdeling Voetbaltechnische zaken
Jos Bolt, medewerker voetbaltechnische zaken
René ten Broeke, medewerker voetbaltechnische zaken
Wim van der Wal, medewerker voetbaltechnische zaken

0570-664275
0570-664274
0570-664272

Lisette Blummen, medewerkster ondersteuning voetbaltechnische zaken
Sander Hoveling, medewerker ondersteuning voetbaltechnische zaken
Roos Brouwer, projectmedewerkster voetbalontwikkeling en
meisjes-/vrouwenvoetbal (ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur)

0570-664271
0570-664273
0570-664266

Afdeling Opleidingen
oost-opleidingen@knvb.nl
Elly Blaauw, medewerkster opleidingen
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Wedstrijdzaken
Jan Lammers, Hoofd wedstrijdzaken
Mariska Bril, medewerkster ondersteuning WZ
Algemene ondersteuning w.o. Algemene Berichten, consuls,
docente Sportlink Club

0570-664203
0570-664206

Afdeling Competitie veldvoetbal
oost-competitie-veld@knvb.nl
Ben van Erven, competitie veldvoetbal mannen, vrouwen en beker
senioren + vrouwen cat. B, 45+ voetbal
Niek Roosendaal, competitie junioren en beker junioren cat. B
Arjan Hesselink, competitie pupillen en beker pupillen cat. B + II
Janneke Markvoort, medewerkster ondersteuning afdeling competitie
veldvoetbal w.o. dispensaties, algemene ondersteuning
(maandag, donderdag en vrijdag van 8.00 - 12.00 uur)
Regina Regtering, medewerkster ondersteuning WZ
(dinsdag en donderdag van 8.30- 17.00 uur, woensdag van 8.30 – 12.30 uur,

0570-664207
0570-664205
0570-664237
0570-664208
0570-664281

Zaalvoetbal
Maarten Vruggink, medewerker organisatie zaalvoetbal

0570-664282

Afdeling zaalvoetbal
oost-competitie-zaal@knvb.nl
Truus van Reenen, competitieleidster/scheidsrechterszaken
Karin Wagenvoort, medewerkster ondersteuning zaalvoetbal
(maandag, dinsdag en woensdag 8.30-15.00 uur)

0570-664209
0570-664218

Afdeling Competitie evenementen
oost-competitie-veld@knvb.nl
Gerard Elshof, competitieleider evenementen w.o. winter jeugdvoetbal,
project 4 tegen 4, competitie O.23, schoolvoetbal, Zwaluwenjeugd actie,
G-voetbal, bekercompetitie categorie A en beker meisjes, mini pupillen

0570-664263

Scheidsrechterszaken
oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl
Arnold Spin, coördinator scheidsrechterszaken

0570-664213

Afdeling Scheidsrechterszaken
Wim ter Riet, medewerker scheidsrechterszaken
w.o. scheidsrechtersaanstellingen senioren zaterdag en zondag en zaalvoetbal
Joost Termeulen, medewerker scheidsrechterszaken
w.o. scheidsrechtersaanstellingen jeugdvoetbal en zaalvoetbal
Fien Latupeirissa, medewerkster ondersteuning afdeling scheidsrechterszaken
(maandag, dinsdag en vrijdag)
Denise Loohuijs, medewerkster ondersteuning afdeling scheidsrechterszaken
(maandag, dinsdag en woensdag van 8.00 tot 16.30 uur, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 13.00 uur)
Dinie Kettelarij, medewerkster ondersteuning afdeling scheidsrechterszaken
(even weken op woensdag, oneven weken woensdag van 08.30 - 12.30 uur en donderdag)

0570-664202

Eric Braamhaar, medewerker coördinatie talententraject

0570-664213
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Tuchtzaken
Oost-tuchtzaken@knvb.nl
Oost-beroepszaken@knvb.nl
Oost-overschrijvingen@knvb.nl
Jack Mulstege, medewerker organisatie tuchtzaken

0570-664211

Afdeling Tucht-, beroepszaken en overschrijvingen
Willy van Heerde, medewerkster tuchtzaken
Harry Hooft, medewerker tuchtzaken

0570-664212
0570-664214

Erica Stone, overschrijvingen, ondersteuning tuchtzaken
(dinsdag, donderdag en woensdagochtend)
Winniefred Polman, commissie van beroep, ondersteuning tuchtzaken
(maandag en dinsdag van 8.00 tot 16.30 uur, woensdag en donderdag van
08.00 uur tot 13.00 uur)

0570-664217
0570-664216

11.10.2 Insturen e-mail
Wij willen iedereen verzoeken om e-mail gericht aan de KNVB district Oost aan één e-mailadres te richten! Het komt regelmatig voor
dat e-mailberichten aan diverse afdelingen gestuurd worden terwijl deze voor één afdeling bedoeld is. Weet u niet aan welke
afdelingen u uw e-mail moet richten dan verzoeken wij u dit naar het algemeen e-mailadres van district Oost te mailen, te weten:
oost@knvb.nl.
Hieronder weergegeven de e-mailadressen van de afdelingen en de werkzaamheden:
Management

Ondersteuning van de districtsmanager

Onderscheidingen, jubilea en kampioensrecepties

Organisatie regio- en districtsvergaderingen

Organisatie bijeenkomsten districtsbestuur en
(regio)afgevaardigden
Competitie veld

Mail bestemd voor de competitieleiders
veldvoetbal

Mail bestemd voor het bekervoetbal,
schoolvoetbal, zwaluwenjeugdactie, G-voetbal, 4
tegen 4, winterzaalvoetbal, onder 23 en overige
evenementen

Dispensaties

Consuls
Competitie zaalvoetbal

Mail bestemd voor de zaalvoetbalcompetitie
Tuchtzaken

Uitsluitingen

Schikkingsvoorstellen

Advisering tuchtcommissie

Behandeling molestaties

Niet gespeelde en gestaakte wedstrijden

Registraties gele en rode kaarten
Beroepszaken

Werkzaamheden commissie van beroep
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Scheidsrechterszaken

Aanstellingen scheidsrechters veld- en zaalvoetbal

Aanstellingen rapporteurs veld en zaalvoetbal

Afmelding als official
VTZ






Districtsselecties
Clinics, opleidingen, themabijeenkomsten
Ondersteuning districtscoach zaalvoetbal
Ondersteuning regiocoaches
Regelen accommodaties, trainingen, wedstrijden
e.a.

Opleidingen

Organisatie van opleidingen
Ondersteuning Clubbesturen

Adviseren, informeren en begeleiden
verenigingsbesturen

Organiseren thema- en instructiebijeenkomsten en
cursussen

Adviseren en informeren gemeenten
Relaties

Wijzigingen adresboek

Extra bestellingen abonnementen
Overschrijvingen

oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl

oost-vtz@knvb.nl

oost-opleidingen@knvb.nl

oost-oc@knvb.nl

oost-relaties@knvb.nl

oost-overschrijvingen@knvb.nl

Postkamer

Bestelling drukwerken

oost-bestellingen@knvb.nl

11.10.3 Digitalisering KNVB
De ontwikkeling van de digitalisering gaat steeds verder. Ook de KNVB blijft hier niet in achter. De afgelopen twee jaren heeft u als
vereniging diverse nieuwe instrumenten gekregen om het “besturen” van de vereniging te vergemakkelijken of om u als KNVB official
uw functie(s) uit te kunnen laten oefenen.
De KNVB staat op diverse manieren in contact met de verenigingen en officials. Om enige duidelijkheid te verschaffen waar iedereen
nu welke informatie kan vinden, hebben wij dit voor u op een rij gezet. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij
dat graag via oost@knvb.nl.
1.

Website KNVB.nl/Oost: Leidend voor alle informatie van district Oost is de website www.knvb.nl/oost.

oost algemeen
oost veldvoetbal
oost zaalvoetbal
oost scheidsrechters
oost voetbaltechnisch
oost clubbesturen
oost agenda
oost downloads

http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/oost/algemeen
http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/oost/veldvoetbal
http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/oost/zaalvoetbal
http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/oost/scheidsrechterzaken
http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/oost/technischezaken
http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/oost/ondersteuning
http://www.knvb.nl/agenda/district/oost
http://www.knvb.nl/nieuws/district/oost/downloads

Wij adviseren u om minimaal 1 x per week deze site(s) te bezoeken en toe te voegen aan uw favorieten.
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2.

KNVB Sportlink Clubapplicatie: Alles over programma‟s, uitslagen en standen kunt u vinden in de KNVB Sportlink
Clubapplicatie. Verenigingen hebben hier vele extra mogelijkheden om hun wedstrijdprogramma‟s te optimaliseren. Daarnaast
kunnen de verenigingen informatie over tuchtzaken, overschrijvingen e.d. in de KNVB Sportlink Clubapplicatie vinden. Het up-todate houden van het complete ledenbestand is ook onderdeel van de KNVB Sportlink Clubapplicatie.
In de accommodatiemodule van Sportlink Club kunnen met ingang van het nieuwe seizoen wedstrijden met de status
‘gepland’ worden verschoven van veld (niet van tijd). We hebben het hier dan over de wedstrijden die in de
accommodatiemodule in het grijs worden weergegeven. De tijd van deze wedstrijden kunnen alleen in onderling overleg
verplaatst worden.
Het maakt niet uit of de wedstrijden in een eerder stadium al zijn opengesteld voor de vereniging om te worden gewijzigd. Het
gaat in dit geval om wijzigingen die veelal een paar dagen voor de wedstrijd nog plaatsvinden. Denk hierbij ook aan het op het
laatste moment verschuiven van een wedstrijd naar het kunstgrasveld. Door deze aanpassing is het mogelijk op de dag zelf nog
de veldenindeling te actualiseren, uit te draaien en te gebruiken voor publicatie.
De aanvangstijden kunnen tot 10 dagen voor de wedstrijd 1-zijdig worden verplaatst (zie datum achter de wedstrijden in Sportlink
Club).

3.

Website www.voetbal.nl: Alles over programma‟s, uitslagen en standen voor leden van de KNVB en overige geïnteresseerden
van het amateurvoetbal.

4.

Overige Post: Via e-mail brengen wij de belangrijkste berichten bij de verenigingen onder de aandacht die eveneens op
www.knvb.nl/oost staan gepubliceerd. U kunt deze informatie naar maximaal 10 willekeurige e-mailadressen doorsturen. De
gewenste doorstuuradressen aan dit abonnement beheert u zelf via het abonnement Overige Post (Veld / Zaal / Wedstrijdofficials.
Meer informatie met betrekking tot het lezen van de berichten in Sportlink Club / het Official Portaal kunt u vinden in de
handleiding KNVB mail.

5.

Algemene Berichten: Het bulletin Algemene Berichten wordt iedere eerste donderdag van de maand verstuurd naar de
verenigingen en officials van de KNVB. Ook de doorstuuradressen voor het abonnement Algemene Berichten beheert u zelf
beheren zie handleiding KNVB mail.

6.

Downloads&Documenten: Naslagwerken zoals het Bewaarnummer, reglementenbundels, eindstanden oude seizoen en diverse
brochures zijn te vinden in de online bibliotheek. Meer informatie over de online bibliotheek kunt u vinden op www.knvb.nl 
Kennis&services  Online bibliotheek.

7.

Papieren post: Met de komst van alle bovenvermelde digitale toepassingen heeft u waarschijnlijk gemerkt dat de papieren post
die u bereikt minimaal is geworden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om ook individuele post digitaal aan u
te kunnen verstrekken. Dan kan de papieren post nog verder worden afgebouwd.
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