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INLEIDING 

Op de bondsvergadering van 16 december 2019 is het voorstel aangenomen om vanaf seizoen 2020/’21 het 
jeugdvoetbal op een andere manier te structureren. De herstructurering houdt in dat er vier nieuwe competities 
worden opgezet. Dit betekent dat er volgend seizoen wordt afgetrapt in een nieuwe, open Onder 23, Onder 21, Onder 
18 en Onder 16 competitie. Verder wordt er in de topcompetities van bijna alle leeftijdscategorieën gespeeld in een 
gewijzigde competitiestructuur. 

 
Zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal is het tussen de ‘jeugd’ en het eerste elftal moeilijk voor spelers 
om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken en om hierbij regelmatig competitieve wedstrijden te spelen. In 
de fase dat spelers (nog) niet in het eerste elftal spelen, maar ook geen jeugdspelers meer zijn, was er, los van de 
betaaldvoetbalclubs die al een team in de voetbalpiramide hebben, tot dusver geen goede volwaardige competitie. Dit 
beperkte de ontwikkeling van veel jonge spelers terwijl de ambitie juist is om talent te ontwikkelen. Hier kwam de 
vraag van zowel betaald- als amateurvoetbalclubs aan de KNVB vandaan om een Onder 21 en Onder 23 competitie 
te realiseren. In deze nieuwe competities zijn er promotie/degradatie mogelijkheden om te voldoen aan een podium 
van goede competitieve wedstrijden voor deze leeftijdsgroep.  
 
De competities voor de Onder 19 tot en met Onder 13 spelen vanaf seizoen 2020/'21 grotendeels in een 
competitieformat van poules van acht in het najaar én het voorjaar. Dit in het kader van een passendere ontwikkeling. 
Er wordt dus voor élke jaargang gekozen om te voorkomen dat een tijdelijke fysieke of motorische achterstand de 
individuele ontwikkeling in de weg zou kunnen staan. Verder gebeurt dit grotendeels met open competities 
(betaaldvoetbalorganisaties én amateurverenigingen). Bij de leeftijd Onder 13 en Onder 14 zijn er wel gesloten 
competities (met in de Onder 13 een enkele uitzondering voor verenigingen uit de top van het amateurvoetbal) om te 
voorkomen dat de grote fysieke verschillen bij kinderen in deze leeftijd leidend gaan zijn bij de talentherkenning. 
 
In dit informatiedocument staat alle informatie die een betaaldvoetbalorganisatie of amateurvereniging (voorlopig) 
nodig heeft bij het maken van keuzes over welke (selectie)teams zij in het seizoen 2020/’21 gaan inschrijven. Als er 
n.a.v. dit informatiedocument vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met de KNVB via het e-mailadres 
topjeugdcompetities@knvb.nl of via het telefoonnummer 0343-499294.   

mailto:topjeugdcompetities@knvb.nl
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ONDER 21 

Deelname seizoen 2020/’21 
Een maximaal aantal van 40 teams (maximaal één team per club/vereniging) kan deelnemen aan de O21 competitie, 
seizoen 2020/’21. Hierbij geldt onderstaande volgorde, op basis waarvan deelname mogelijk is: 

• Betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) hebben de plicht deel te nemen aan de O21 competitie, al dan niet 
gezamenlijk met één of meerdere andere BVO(’s). Wanneer een BVO met een beloftenteam uitkomt in de 
voetbalpiramide (d.w.z. Keuken Kampioen Divisie of Tweede Divisie mannen), heeft de betreffende BVO de 
keuze wel of niet deel te nemen met een O21-team. 

• Amateurverenigingen, waarvan de JO19-1 in het seizoen 2019/’20 uitkomt in de 2e divisie of hoger hebben in 
onderstaande volgorde recht op deelname: 

1. Die amateurverenigingen waarvan de JO19-1 in seizoen 2019/’20 uitkomt in de 1e divisie hoog. 
2. Die amateurverenigingen waarvan de JO19-1 in seizoen 2019/’20 uitkomt in de 1e divisie laag. 
3. Die amateurverenigingen waarvan de JO19-1 in seizoen 2019/’20 uitkomt in de 2e divisie. 

 
o Stappen 1 t/m 3 worden doorlopen tot dat het maximumaantal van 40 deelnemende teams is 

bereikt. Hierbij geldt dat hoe hoger een team op de eindranglijst van de 2e divisie is geëindigd, hoe 
eerder die vereniging in aanmerking komt voor deelname aan de O21 competitie. 

o Indien de positie op de eindranglijst van twee teams gelijk is in de 2e divisie A en B, valt de 
beslissing op basis van het (gemiddeld (aantal behaalde punten gedeeld door het aantal gespeelde 
wedstrijden), ingeval van een team minder in de competitie) aantal behaalde punten. Indien dat 
geen doorslag geeft, is het (gemiddelde) doelsaldo bepalend, gevolgd door het (gemiddelde) aantal 
doelpunten voor. Mocht ook dat geen doorslag geven, dan volgt een beslissingswedstrijd/-reeks. 

 
Consequenties niet inschrijven 
Amateurverenigingen die voldoen aan de deelnamecriteria, zoals hierboven genoemd, om deel te nemen aan de O21 
competitie, hebben de eenmalige mogelijkheid om in te schrijven voor de O21 competitie. Wanneer er in het seizoen 
2020/’21 voor gekozen wordt om hier niet aan deel te nemen, is er geen nieuwe mogelijkheid om tot deze O21 
competitie te treden, tenzij promotie wordt afgedwongen via de O23 competitie. 
 
BVO’s die in het seizoen 2020/’21 met hun beloftenteam uitkomen in de voetbalpiramide en ervoor kiezen om dat 
seizoen geen O21-team in te schrijven, hebben de mogelijkheid om vanaf seizoen 2021/’22 in te stromen met hun 
O21-team in Divisie 4.  
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 21, Divisie 1 (1 poule van 8) 

• Onder 21, Divisie 2 (1 poule van 8) 

• Onder 21, Divisie 3 (1 poule van 8) 

• Onder 21, Divisie 4 (1 of 2 poule(s) van 8) 
 
Qua structuur komt de O21 competitie direct boven de O23 competitie te hangen (zie bijlagen voor visueel overzicht). 
 
Elke poule bestaat uit acht teams. In zowel het najaar als het voorjaar wordt een volledige competitie (thuis en uit, dus 
14 wedstrijden per competitie) afgewerkt. 
 
Indeling najaar seizoen 2020/’21 

• Van clubs die in het seizoen 2019/’20 met een beloftenteam in de voetbalpiramide spelen en voornemens 
zijn deze per seizoen 2020/’21 te verlaten of volgens de promotie-/degradatieregeling van seizoen 2019/’20 
verplicht zijn deze te verlaten, wordt het O21-team ingedeeld in Divisie 1. 

• Van clubs die in het seizoen 2020/’21 met een beloftenteam in de voetbalpiramide uitkomen en deelnemen 
aan de O21 competitie, wordt het O21-team ingedeeld in Divisie 1. 

• Vervolgens komt de indeling tot stand op basis van de eindstanden van de JO19 Eredivisie, JO19 1e divisies 
voorjaar 2020 dan wel de eindstanden van de JO19 2e divisie 2019/’20. Hierbij geldt hoe hoger geëindigd, 
hoe hoger het betreffende O21-team wordt ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende 
uitgangspunten: 

o Een club met een JO19-team uitkomende in de Eredivisie komt eerder in aanmerking voor een 
hogere indeling met de O21 dan een club waarvan het JO19-team lager uitkomt. 

o Een club met een JO19-team uitkomende in de 1e divisie hoog komt eerder in aanmerking voor een 
hogere indeling met de O21 dan een club waarvan het JO19-team lager uitkomt. 
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o Een club met een JO19-team uitkomende in de 1e divisie laag en dat niet is geëindigd op positie 8 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling met de O21 dan een club waarvan het JO19-
team uitkomt in de 2e divisie. 

o Een club waarvan het JO19-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als kampioen komt 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling met de O21 dan een club waarvan het JO19-team is 
geëindigd op positie 8 van de 1e divisie laag. 

o Een club waarvan het JO19-team uitkomende in de 1e divisie laag is geëindigd op positie 8 komt 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling met de O21 dan een club waarvan het JO19-team 
uitkwam in de 2e divisie én niet is geëindigd als kampioen. 

o Voor clubs waarvan het JO19-team in de 2e divisie is geëindigd op dezelfde positie, geldt dat een 
eventueel onderscheid qua indeling tot stand komt op basis van aantal behaalde punten, gevolgd 
door doelsaldo en doelpunten voor. Mocht dat geen uitsluitsel geven, dan volgt een 
beslissingswedstrijd/-reeks. 

 
Als gevolg van het toewerken naar de nieuwe competitiestructuur, zal er aan het einde van het lopende seizoen 
2019/’20 geen nacompetitie worden gespeeld in de JO19 competities. 
 
Bepalen kampioen Divisie 1 seizoen 2020/’21 

• Indien een O21-team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1, is dat team de kampioen 
van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de najaarscompetitie van Divisie 1 in de voorjaarscompetitie van Divisie 1 is 
geëindigd op positie 7 of 8, dan is de kampioen van de voorjaarscompetitie Divisie 1 tevens kampioen van 
Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1 in de najaarscompetitie van Divisie 1 is 
geëindigd op plaats 2, 3, 4, 5, of 6 van Divisie 1 of plaats 1 of 2 van Divisie 2, spelen de najaars- en 
voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk team zich kampioen van Divisie 1, seizoen 
2020/’21 mag noemen. 

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
 
Verklaring deelname aan voetbalpiramide door BVO’s 

• Alle BVO’s die in het seizoen 2020/’21 deelnemen aan de O21 competitie, moeten vóór aanvang van het 
seizoen 2020/’21 aangeven of zij gedurende de seizoenen 2020/’21, 2021/’22 en 2022/’23 in aanmerking 
willen komen voor promotie naar de voetbalpiramide (d.w.z. Tweede Divisie mannen) wanneer zij daar op 
basis van de sportieve prestaties recht op hebben.  

• Hierbij geldt dat men minimaal drie seizoenen aan de voetbalpiramide zal deelnemen (mits op sportieve 
gronden daartoe gerechtigd) en zich zal conformeren aan de geldende regelgeving.  

• Indien men zich toch terug wenst te trekken uit de voetbalpiramide of een promotie naar de voetbalpiramide 
weigert ondanks toezegging, wordt het betreffende O21-team in het eerstvolgende seizoen ingedeeld in 
Divisie 4 van de O21 competitie.  

 
Uitgangspunten promotie/degradatie naar voetbalpiramide 

• Elke BVO kan met maximaal 1 beloftenteam uitkomen in de voetbalpiramide. BVO’s die al met een 
beloftenteam in de voetbalpiramide uitkomen, kunnen dus niet promoveren vanuit de O21 competitie. 

• Amateurverenigingen komen niet in aanmerking voor promotie vanuit de O21 competitie naar de 
voetbalpiramide. 

 
Beker 
Er wordt geen bekercompetitie gespeeld.  
 
Reglement 
De O21 competitie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur Betaald Voetbal. Dit betekent (o.a.) dat de 
regelgeving van de sectie betaald voetbal van toepassing zal zijn (zoals Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal en 
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal). 
 
De gehele O21 competitie valt onder de A-categorie. Het O21 voetbal wordt aangemerkt als seniorenvoetbal. 
 
Leeftijdsgrens en dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2000 mogen meespelen met de O21 competitie in het seizoen 2020/’21. Spelers 
mogen meespelen in de O21 competitie vanaf het moment dat zij 15 jaar zijn. Voor doelmannen geldt dat zij 25 jaar of 
jonger moeten zijn en dus geboren zijn op of na 1 januari 1996. 
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In het seizoen 2020/’21 mogen per team, per wedstrijd 3 dispensatiespelers op het wedstrijdformulier voorkomen die 
op grond van hun leeftijd speelgerechtigd zijn voor O23 en niet meer voor O21 (voor het seizoen 2020/’21 betekent dit 
dat zij moeten zijn geboren op of na 1 januari 1998 maar voor 1 januari 2000). Deze leeftijdsdispensatieregeling 
vervalt vanaf seizoen 2021/’22. 
 
Er is geen mogelijkheid tot biologische leeftijdsdispensatie. 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O21 competitie is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub bepaald, maar mag 
niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als aanvangstijd hiervan 
af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. 
 
Speelduur 
In de gehele O21 competitie duren wedstrijden 90 minuten (2 helften van 45 minuten). 
 
Vastspelen 
Er is geen vastspeel-regel m.b.t. hoger spelende elftallen (d.w.z. eerste, tweede, belofte elftallen) én lager spelende 
elftallen (d.w.z. O19 en lager). Een speler kan dus onbeperkt in een hoger team (op zaterdag én zondag) én een lager 
team spelen naast het spelen in de O21 competitie. Dit om recht te doen aan het spelen van veel wedstrijden in de 
fase tussen jeugd en eerste elftal. 
 
Speelveld met afrastering 
Speelveldafzetting is verplicht in deze competitie. Er dient dus op een veld te worden gespeeld dat volledig is 
omheind.  
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O21 competitie moet beschikken over een licentie UEFA 
A/UEFA A jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt verleend indien 
de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O21 competitie beschikt over licentie UEFA B/UEFA B jeugd. 
Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de hoofdtrainer/coach van de teams die 
uitkomen in de O21 competitie moeten beschikken over UEFA A/UEFA A jeugd. 
 
Wisselmomenten 
Er mag in een wedstrijd 5 keer gewisseld worden. Gewisselde spelers mogen niet terug gewisseld worden. Er mogen 
maximaal 7 wisselspelers op de bank plaatsnemen. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
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ONDER 23 

Deelname seizoen 2020/’21 
Alle amateurverenigingen mogen deelnemen aan de O23 competitie seizoen 2020/’21, met een maximum van één 
team per vereniging. Er nemen in het seizoen 2020/’21 geen BVO’s deel aan de O23 competitie. Verenigingen die 
deelnemen aan de O21 competitie, kunnen géén O23-team inschrijven. Qua structuur komt de O23 competitie direct 
onder de O21 competitie te hangen (zie bijlage voor visueel overzicht). 
 
Consequenties niet inschrijven 
Er is een eenmalige mogelijkheid om in te schrijven voor de O23 competitie en in te stromen op het niveau waar de 
vereniging (mede op basis van de prestaties van de JO19-1) recht op heeft. Als een vereniging besluit voor het 
seizoen 2020/’21 geen O23-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een team inschrijven, alleen zal 
dit team op het laagste niveau instromen. 
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 23, Divisie 1 (2 of 4 poules van 8) 

• Onder 23, Divisie 2 (4 of 8 poules van 8) 

• Onder 23, Divisie 3 (nader in te vullen) 

• Onder 23, Divisie 4 (nader in te vullen) 
 
Elke poule bestaat uit acht teams. In zowel het najaar als het voorjaar wordt een volledige competitie (thuis en uit, dus 
14 wedstrijden per competitie) afgewerkt. 
 
Indeling najaar seizoen 2020/’21 
De indeling komt tot stand op basis van de eindstanden van de JO19-1, seizoen 2019/’20. Hierbij geldt hoe hoger 
geëindigd, hoe hoger het betreffende O23-team wordt ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Een club met een JO19-team dat als eerste is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt aangemerkt als 
promovendi en komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O23 dan een club waarvan het 
JO19-team als laatste is geëindigd (degradant) in een één klasse hogere divisie. (vb. Kampioen 4e divisie A 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O23 dan de nummer laatst van de 3e divisie A) 

• Wanneer er in één bepaalde klasse meerdere kampioenen, dus promovendi, zijn, wordt gekeken naar het 
gemiddeld aantal punten van de kampioenen om te bepalen welke club eerder in aanmerking komt voor een 
hogere indeling in de O23.  

• Wanneer er in één bepaalde klasse meerdere nummers laatst, dus degradanten, zijn, wordt gekeken naar 
het gemiddeld aantal punten van de nummers laatst om te bepalen welke club eerder in aanmerking komt 
voor een hogere indeling in de O23.  

• Een club met een JO19-team dat als laatste is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt aangemerkt als 
degradant. Deze teams komen eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O23 dan een club 
waarvan het JO19-team dat uitkomt in een één klasse lager uitkomende competitie, m.u.v. de kampioenen 
van die lagere klasse. 

• Een club met een JO19-team dat (vervangend) periodekampioen is geworden in zijn respectievelijke poule, 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O23 dan een club waarvan het JO19-team geen 
periodekampioen is geworden in dezelfde respectievelijke klasse.  

 
Als gevolg van het toewerken naar de nieuwe competitiestructuur, zal er aan het einde van het lopende seizoen 
2019/’20 geen nacompetitie worden gespeeld in de JO19 competities. 
 
Beker 
Er wordt geen bekercompetitie gespeeld. 
 
Reglement 
De O23 competitie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal. Dit betekent (o.a.) dat de 
regelgeving van de sectie amateurvoetbal van toepassing zal zijn (zoals Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en 
het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal). 
 
De gehele O23 competitie valt onder de A-categorie. Het O23 voetbal wordt aangemerkt als seniorenvoetbal. 
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Leeftijdsgrens en dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 1998 mogen meespelen met de O23 competitie in het seizoen 2020/’21. Spelers 
mogen meespelen in de O23 competitie vanaf het moment dat zij 15 jaar zijn. Voor doelverdedigers geldt dat zij 25 
jaar of jonger moeten zijn en dus in het seizoen 2020/’21 geboren zijn op of na 1 januari 1996. 
 
Er is geen leeftijdsdispensatie mogelijk in de O23 competitie. 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O23 competitie is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub bepaald, maar mag 
niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als aanvangstijd hiervan 
af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. 
 
Speelduur 
In de gehele O23 competitie duren wedstrijden 90 minuten (2 helften van 45 minuten). 
 
Vastspelen 
Er is geen vastspeel-regel m.b.t. hoger spelende elftallen (d.w.z. eerste, tweede, Jong elftallen) én lager spelende 
elftallen (d.w.z. O19 en lager). Een speler kan dus onbeperkt in een hoger team (op zaterdag én zondag) én een lager 
team spelen naast het spelen in de O23 competitie. Dit om recht te doen aan het spelen van veel wedstrijden in de 
fase tussen jeugd en eerste elftal. 
 
Speelveld met afrastering 
Speelveldafzetting is verplicht in deze competitie. Er dient dus op een veld te worden gespeeld dat volledig is 
omheind.  
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O23 competitie Divisie 1 moet beschikken over een licentie 
UEFA B/UEFA B jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt verleend 
indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O23 competitie Divisie 1 beschikt over licentie UEFA 
C/UEFA C jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de hoofdtrainer/coach 
van de teams die uitkomen in de O23 competitie Divisie 1 moeten beschikken over UEFA B/UEFA B jeugd. 
 
Voor Divisie 2 en lager geldt in het seizoen 2020/’21 geen verplichting m.b.t. trainersdiploma-/licentie. De KNVB is 
voornemens hier de komende jaren, in ieder geval voor Divisie 2, wel een verplichting toe te gaan passen, in de vorm 
van UEFA C/UEFA C jeugd. Dit zal gefaseerd ingevoerd gaan worden vanaf seizoen 2021/’22. 
 
Wisselmomenten 
Er mag in een wedstrijd 5 keer gewisseld worden. Gewisselde spelers mogen niet terug gewisseld worden. Er mogen 
maximaal 7 wisselspelers op de bank plaatsnemen. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
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ONDER 19 

Deelname seizoen 2020/’21 
De O19 competitie is een competitie waaraan alleen amateurverenigingen deelnemen.  
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 19, Divisie 1 (2 poules van 8) 

• Onder 19, Divisie 2 (2 poules van 8) 

• Onder 19, Divisie 3 (4 poules van 12) 

• Onder 19, Divisie 4 (8 poules van 12) 

• Onder 19, Hoofdklasse en lager: vrije inschrijving. Poules van 12 en aantal poules afhankelijk van 
inschrijvingen. 

 
Divisies 1 en 2 spelen in zowel het najaar als het voorjaar een volledige competitie (thuis en uit, dus 14 wedstrijden 
per competitie). Divisies 3 en lager spelen een volledige competitie (thuis en uit, dus 22 wedstrijden per competitie) 
verspreid over het na- en voorjaar. 
 
Indeling seizoen 2020/’21 
De indeling voor het seizoen 2020/’21 wordt gemaakt aan de hand van de O19 eindstanden in het seizoen 2019/’20. 
 
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

• Een club met een JO19-team dat als eerste is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt aangemerkt als 
promovendi en komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O19 dan een club waarvan het 
JO19-team als laatste is geëindigd (degradant) in een één klasse hogere divisie. (vb. Kampioen 4e divisie A 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O19 dan de nummer laatst van de 3e divisie A) 

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere kampioenen zijn, wordt 
gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de kampioenen om te bepalen welke club eerder in 
aanmerking komt voor een hogere indeling in de O19.  

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere nummers laatst zijn, 
wordt gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de nummers laatst om te bepalen welke club eerder in 
aanmerking komt voor een hogere indeling in de O19.  

• Een club met een JO19-team dat als nummer laatst is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt 
aangemerkt als degradant. Deze teams komen eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O19 
dan een club waarvan het JO19-team dat uitkomt in een één klasse lager uitkomende competitie, m.u.v. de 
kampioenen van die lagere klasse. 

• Een club met een JO19-team dat (vervangend) periodekampioen is geworden in zijn respectievelijke poule, 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O19 dan een club waarvan het JO19-team geen 
periodekampioen is geworden in dezelfde respectievelijke klasse.  

 
Als gevolg van het toewerken naar de nieuwe competitiestructuur, zal er aan het einde van het lopende seizoen 
2019/’20 geen nacompetitie worden gespeeld in de JO19 competities. 
 
Bepalen kampioen Divisie 1 seizoen 2020/’21 

• Indien een O19-team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1A, is dat team de kampioen 
van Divisie 1A, seizoen 2020/’21.  

• Indien een O19-team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1B, is dat team de kampioen 
van Divisie 1B, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1A niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1A, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk 
team zich kampioen van Divisie 1A, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de 
najaarscompetitie van Divisie 1A in de voorjaarscompetitie van Divisie 1A is geëindigd op positie 7 of 8, dan 
is de kampioen van de voorjaarscompetitie Divisie 1A tevens kampioen van Divisie 1A, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1B niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1B, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk 
team zich kampioen van Divisie 1B, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de 
najaarscompetitie van Divisie 1B in de voorjaarscompetitie van Divisie 1B is geëindigd op positie 7 of 8, dan 
is de kampioen van de voorjaarscompetitie Divisie 1B tevens kampioen van Divisie 1B, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
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• De kampioenen van Divisie 1A en 1B spelen één enkele finalewedstrijd tegen elkaar om te bepalen welk 
team zich kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21 mag noemen. 

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
 
Beker 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Reglement 
De O19 competitie valt qua verantwoordelijkheid onder het bestuur amateurvoetbal en (dus) reglementen van de 
sectie amateurvoetbal.  
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2002 mogen meespelen met de O19 competitie in het seizoen 2020/’21. Er is 
geen mogelijkheid tot leeftijdsdispensatie. 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O19 competitie Divisie 1 t/m 4 is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub 
bepaald, maar mag niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als 
aanvangstijd hiervan af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde 
wijziging. Voor de overige niveaus gelden deze eisen niet. 
 
Speelduur 
In de gehele O19 competitie duren wedstrijden 90 minuten (2 helften van 45 minuten). 
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O19 competitie Divisie 1 t/m 4, zijn zij 
vastgespeeld voor het betreffende O19-team. Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, 
ook al zijn zij op basis van hun leeftijd hier normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Speelveldafzetting is verplicht in Divisies 1 en 2. Er dient in deze competities dus op een veld te worden gespeeld dat 
volledig is omheind. Voor Divisies 3 en lager geldt deze verplichting niet. 
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O19 competitie Divisie 1 en 2 moet beschikken over een 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Voor deze competities geldt geen overgangsseizoen.  
 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O19 competitie Divisie 3 en lager hoeft niet te beschikken 
over een trainerslicentie. 
 
Wisselmomenten 
Er mag in een wedstrijd 5 keer gewisseld worden. Gewisselde spelers mogen niet terug gewisseld worden. Er mogen 
maximaal 7 wisselspelers op de bank plaatsnemen. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
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ONDER 18 

Deelname seizoen 2020/’21 
De O18 competitie is een open competitie, waaraan betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) en amateurverenigingen 
mogen deelnemen.  
 
Consequenties niet inschrijven 
Er is een eenmalige mogelijkheid om in te schrijven voor de O18 competitie en in te stromen op het niveau waar de 
BVO/amateurvereniging (mede op basis van de prestaties van de JO17-1) recht op heeft. Als een amateurvereniging 
besluit om voor het seizoen 2020/’21 geen O18-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een team 
inschrijven, alleen zal dit team instromen op het hoogste niveau waar vrije inschrijving voor geldt. Als een BVO besluit 
om voor het seizoen 2020/’21 geen O18-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een team inschrijven. 
De invulling op welk niveau dit team instroomt, wordt op een later moment besloten waarbij voorlopig het instromen in 
Divisie 5 als richtlijn wordt aangehouden.  
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 18, Divisie 1 (1 poule van 8) 

• Onder 18, Divisie 2 (1 poule van 8) 

• Onder 18, Divisie 3 (1 poule van 8) 

• Onder 18, Divisie 4 (1 of 2 poule(s) van 8) 

• Vanaf Divisie 5 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen. 

• Op een later moment wordt bepaald vanaf welk niveau vrije inschrijving geldt. 
 
Elke poule bestaat uit acht teams. In zowel het najaar als het voorjaar wordt een volledige competitie (thuis en uit, dus 
14 wedstrijden per competitie) afgewerkt. 
 
Indeling najaar seizoen 2020/’21 
De indeling komt tot stand op basis van de eindstanden van de JO17 competities in het seizoen 2019/’20. Hierbij geldt 
hoe hoger geëindigd, hoe hoger het betreffende O18-team wordt ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Een club met een JO17-team uitkomend in de Eredivisie komt eerder in aanmerking voor een hogere 
indeling dan een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie hoog. 

• Een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie hoog komt eerder in aanmerking voor een hogere 
indeling dan een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie laag. 

• Een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie laag en geëindigd op positie 1 t/m 7 komt eerder in 
aanmerking voor een hogere indeling dan een club met een JO17-team uitkomend in de 2e divisie. 

• Een club waarvan het JO17-team kampioen is geworden in de 2e divisie komt eerder in aanmerking voor een 
hogere indeling dan een club waarvan het JO17-team is geëindigd op plaats 8 van de 1e divisie laag. 

• Een club waarvan het JO17-team als 8e is geëindigd in de 1e divisie laag komt eerder in aanmerking voor 
een hogere indeling dan een club waarvan het JO17-team uitkomt in de 2e divisie én niet als kampioen is 
geëindigd. 

 
Tevens gelden de volgende uitgangspunten: 

• Een club met een JO17-team dat als eerste is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt aangemerkt als 
promovendi en komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O18 dan een club waarvan het 
JO17-team als laatste is geëindigd (degradant) in een één klasse hoger uitkomende competitie. (vb. 
Kampioen 4e divisie A komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O18 dan de nummer laatst 
van de 3e divisie A) 

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere kampioenen zijn, wordt 
gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de kampioenen om te bepalen welke club eerder in 
aanmerking komt voor een hogere indeling in de O18.  

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere nummers laatst zijn, 
wordt gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de nummers laatst om te bepalen welke club eerder in 
aanmerking komt voor een hogere indeling in de O18.  

• Een club met een JO17-team dat (vervangend) periodekampioen is geworden in zijn respectievelijke poule, 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O18 dan een club waarvan het JO17-team geen 
periodekampioen is geworden in dezelfde respectievelijke klasse.  

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere nummers twee zijn die 
geen (vervangend) periodekampioen zijn geworden, wordt gekeken naar het gemiddeld aantal punten van 
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de nummers twee om te bepalen welke club eerder in aanmerking komt voor een hogere indeling in de O18. 
Ditzelfde geldt voor de nummers drie t/m voorlaatst. 

 
Als gevolg van het toewerken naar de nieuwe competitiestructuur, zal er aan het einde van het lopende seizoen 
2019/’20 geen nacompetitie worden gespeeld in de JO17 competities. 
 
Bepalen kampioen Divisie 1 seizoen 2020/’21 

• Indien een O18 team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1, is dat team de kampioen 
van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1 niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk team 
zich kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de najaarscompetitie 
van Divisie 1 in de voorjaarscompetitie van Divisie 1 is geëindigd op positie 7 of 8, dan is de kampioen van 
de voorjaarscompetitie Divisie 1 tevens kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 

• De kampioen van Divisie 1 plaatst zich voor de UEFA Youth League, seizoen 2021/’22.  
 
Beker 
Teams uitkomend in Divisie 1 t/m 4 spelen gezamenlijk in de landelijke O18 beker. Voor teams uitkomend in Divisie 5 
en lager, wordt de invulling op een later moment bepaald. 
 
Reglement 
De O18 competitie Divisie 1 t/m 4 gaat qua verantwoordelijkheid vallen onder het bestuur betaald voetbal. Dit 
betekent (o.a.) dat de regelgeving van de sectie betaald voetbal van toepassing zal zijn (zoals Reglement Wedstrijden 
Betaald Voetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal).  
 
De O18 competitie Divisie 5 en lager gaat qua verantwoordelijkheid vallen onder het bestuur amateurvoetbal en (dus) 
reglementen van de sectie amateurvoetbal. 
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2003 mogen meespelen met de O18 competitie in seizoen 2020/’21. In het 
seizoen 2020/’21 mogen per team, per wedstrijd vijf dispensatiespelers op het wedstrijdformulier voorkomen die op 
grond van hun leeftijd speelgerechtigd zijn voor O19 en niet meer voor O18 (voor het seizoen 2020/’21 betekent dit 
dat zij moeten zijn geboren op of na 1 januari 2002 maar voor 1 januari 2003).  
 
Er is geen mogelijkheid tot biologische leeftijdsdispensatie. 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O18 competitie Divisie 1 t/m 4 is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub 
bepaald, maar mag niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als 
aanvangstijd hiervan af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde 
wijziging. Voor de overige divisies gelden deze eisen niet. 
 
Speelduur 
In de gehele O18 competitie duren wedstrijden 90 minuten (2 helften van 45 minuten). 
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O18 competitie Divisie 1 tot de 
divisie/klasse waar vrije inschrijving voor geldt (wordt later vastgesteld), zijn zij vastgespeeld voor het O18-team. 
Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, ook al zijn zij op basis van hun leeftijd hier 
normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Speelveldafzetting is verplicht in Divisie 1 t/m 4. Er dient in deze competities dus op een veld te worden gespeeld dat 
volledig is omheind. Voor Divisie 5 en lager geldt deze verplichting niet. 
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O18 competitie Divisie 1 t/m 4 moet beschikken over een 
licentie UEFA A/UEFA A jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt 
verleend indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O18 competitie Divisie 1 t/m 4 beschikt over 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de 
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hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O18 competitie Divisie 1 t/m 4 moeten beschikken over UEFA 
A/UEFA A jeugd. 
 
Voor Divisie 5 en lager geldt in het seizoen 2020/’21 geen verplichting m.b.t. trainersdiploma-/licentie. De KNVB is 
voornemens hier de komende jaren, in ieder geval voor Divisie 5, wel een verplichting toe te gaan passen, in de vorm 
van UEFA B/UEFA B jeugd. Dit zal gefaseerd ingevoerd gaan worden vanaf seizoen 2021/’22. 
 
Wisselmomenten 
Er mag in een wedstrijd 5 keer gewisseld worden. Gewisselde spelers mogen niet terug gewisseld worden. Er mogen 
maximaal 7 wisselspelers op de bank plaatsnemen. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
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ONDER 17 

Deelname seizoen 2020/’21 
De O17 competitie is een open competitie, waaraan betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) en amateurverenigingen 
mogen deelnemen.  
 
Consequenties niet inschrijven 
Er is een eenmalige mogelijkheid om in te schrijven voor de O17 competitie en in te stromen op het niveau waar de 
BVO/amateurvereniging (mede op basis van de prestaties van de JO17-1) recht op heeft. Als een amateurvereniging 
besluit om voor het seizoen 2020/’21 geen O17-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een team 
inschrijven, alleen zal dit team instromen op (maximaal) het hoogste niveau waar vrije inschrijving voor geldt. Als een 
BVO besluit om voor het seizoen 2020/’21 geen O17-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een 
team inschrijven. De invulling op welk niveau dit team instroomt, wordt op een later moment besloten waarbij 
voorlopig het instromen in Divisie 5 als richtlijn wordt aangehouden. 
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 17, Divisie 1 (1 poule van 8) 

• Onder 17, Divisie 2 (1 poule van 8) 

• Onder 17, Divisie 3 (1 poule van 8) 

• Onder 17, Divisie 4 (1 of 2 poule(s) van 8) 

• Onder 17, Divisie 5 (2 poules van 12) 

• Onder 17, Divisie 6 (4 poules van 12) 

• Onder 17, Divisie 7 (8 poules van 12) 

• Onder 17, Hoofdklasse en lager. Poules van 12 en afhankelijk van inschrijvingen.  

• Voor de Hoofdklasse en lager geldt een vrije inschrijving. 
 
Divisies 1 t/m 4 spelen in zowel het najaar als het voorjaar een volledige competitie (thuis en uit, dus 14 wedstrijden 
per competitie). Divisie 5 en lager spelen een volledige competitie (thuis en uit, dus 22 wedstrijden per competitie) 
verspreid over het na- en voorjaar. 
 
Indeling najaar seizoen 2020/’21 
De indeling komt tot stand op basis van de eindstanden van de JO17 competities in het seizoen 2019/’20. Hierbij geldt 
hoe hoger geëindigd, hoe hoger het betreffende O17-team wordt ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Een club met een JO17-team uitkomend in de Eredivisie komt eerder in aanmerking voor een hogere 
indeling dan een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie hoog. 

• Een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie hoog komt eerder in aanmerking voor een hogere 
indeling dan een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie laag. 

• Een club met een JO17-team uitkomend in de 1e divisie laag en geëindigd op positie 1 t/m 7 komt eerder in 
aanmerking voor een hogere indeling dan een club met een JO17-team uitkomend in de 2e divisie. 

• Een club waarvan het JO17-team kampioen is geworden in de 2e divisie komt eerder in aanmerking voor een 
hogere indeling dan een club waarvan het JO17-team is geëindigd op plaats 8 van de 1e divisie laag. 

• Een club waarvan het JO17-team als 8e is geëindigd in de 1e divisie laag komt eerder in aanmerking voor 
een hogere indeling dan een club waarvan het JO17-team uitkomt in de 2e divisie én niet als kampioen is 
geëindigd. 

 
Tevens gelden de volgende uitgangspunten: 

• Een club met een JO17-team dat als eerste is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt aangemerkt als 
promovendi en komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O17 dan een club waarvan het 
JO17-team als laatste is geëindigd (degradant) in een één klasse hoger uitkomende competitie. (vb. 
Kampioen 4e divisie A komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O17 dan de nummer laatst 
van de 3e divisie A) 

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere kampioenen zijn, wordt 
gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de kampioenen om te bepalen welke club eerder in 
aanmerking komt voor een hogere indeling in de O17.  

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere nummers laatst zijn, 
wordt gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de nummers laatst om te bepalen welke club eerder in 
aanmerking komt voor een hogere indeling in de O17.  
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• Een club met een JO17-team dat (vervangend) periodekampioen is geworden in zijn respectievelijke poule, 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O18 dan een club waarvan het JO17-team geen 
periodekampioen is geworden in dezelfde respectievelijke klasse.  

• Wanneer er in één bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere nummers twee zijn die 
geen (vervangend) periodekampioen zijn geworden, wordt gekeken naar het gemiddeld aantal punten van 
de nummers twee om te bepalen welke club eerder in aanmerking komt voor een hogere indeling in de O18. 
Ditzelfde geldt voor de nummers drie t/m voorlaatst. 

 
Als gevolg van het toewerken naar de nieuwe competitiestructuur, zal er aan het einde van het lopende seizoen 
2019/’20 geen nacompetitie worden gespeeld in de JO17 competities. 
 
Bepalen kampioen Divisie 1 seizoen 2020/’21 

• Indien een O17 team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1, is dat team de kampioen 
van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1 niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk team 
zich kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de najaarscompetitie 
van Divisie 1 in de voorjaarscompetitie van Divisie 1 is geëindigd op positie 7 of 8, dan is de kampioen van 
de voorjaarscompetitie Divisie 1 tevens kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
 
Beker 
Teams uitkomend in Divisie 1 t/m 4 spelen gezamenlijk in de landelijke O17 beker. Voor teams uitkomend in Divisie 5 
en lager, wordt de invulling op een later moment bepaald. 
 
Reglement 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2004 mogen meespelen met de O17 competitie. Er is mogelijkheid tot biologische 
dispensatie voor zogenoemde ‘laatgroeiers’ die op grond van hun leeftijd horen in de O18. Om dispensatie te 
verkrijgen, zullen de spelers moeten voldoen aan de eisen gesteld in het volgende artikel (klik). 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O17 competitie Divisie 1 t/m 4 is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub 
bepaald, maar mag niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als 
aanvangstijd hiervan af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde 
wijziging. Voor de overige divisies gelden deze eisen niet. 
 
Speelduur 
Wedstrijden in Divisie 1 t/m 4 duren 90 minuten (2 helften van 45 minuten). Wedstrijden in Divisie 5 en lager duren 80 
minuten (2 helften van 40 minuten).  
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O17 competitie Divisie 1 t/m 7 zijn zij 
vastgespeeld voor het O18-team. Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, ook al zijn 
zij op basis van hun leeftijd hier normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Speelveldafzetting is verplicht in Divisie 1 t/m 4. Er dient in deze competities dus op een veld te worden gespeeld dat 
volledig is omheind. Voor Divisie 5 en lager geldt deze verplichting niet. 
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 1 t/m 4 moet beschikken over een 
licentie UEFA A/UEFA A jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt 
verleend indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 1 t/m 4 beschikt over 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de 
hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 1 t/m 4 moeten beschikken over UEFA 
A/UEFA A jeugd. 
 

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
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De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 5 moet beschikken over een licentie 
UEFA B/UEFA B jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt verleend 
indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 5 beschikt over licentie UEFA 
C/UEFA C jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de hoofdtrainer/coach 
van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 5 moeten beschikken over UEFA B/UEFA B jeugd. 
 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 6 en 7 moet beschikken over een 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt 
verleend indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 6 en 7 beschikt over 
licentie UEFA C/UEFA C jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de 
hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O17 competitie Divisie 6 en 7 moeten beschikken over UEFA 
B/UEFA B jeugd. 
 
Voor lagere divisies/klassen is geen trainerslicentie vereist. 
 
Wisselmomenten 
Er mag in een wedstrijd 5 keer gewisseld worden. Gewisselde spelers mogen niet terug gewisseld worden. Er mogen 
maximaal 7 wisselspelers op de bank plaatsnemen. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
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ONDER 16 

Deelname seizoen 2020/’21 
De O16 competitie is een open competitie, waarbij betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) en amateurverenigingen 
mogen deelnemen.  
 
Consequenties niet inschrijven 
Er is een eenmalige mogelijkheid om in te schrijven voor de O16 competitie en in te stromen op het niveau waar de 
BVO/amateurvereniging (mede op basis van de prestaties van de JO15-1) recht op heeft. Als een amateurvereniging 
besluit om voor het seizoen 2020/’21 geen O16-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een team 
inschrijven, alleen zal dit team instromen op (maximaal) het hoogste niveau waar vrije inschrijving voor geldt. Als een 
BVO besluit om voor het seizoen 2020/’21 geen O16-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een 
team inschrijven. De invulling op welk niveau dit team instroomt, wordt op een later moment besloten waarbij 
voorlopig het instromen in Divisie 6 als richtlijn wordt aangehouden. 
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 16, Divisie 1 (1 poule van 8) 

• Onder 16, Divisie 2 (1 poule van 8) 

• Onder 16, Divisie 3 (1 poule van 8) 

• Onder 16, Divisie 4 (1 of 2 poule(s) van 8) 

• Vanaf Divisie 5 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen. 

• Op een later moment wordt bepaald vanaf welk niveau vrije inschrijving geldt. 
 
Elke poule bestaat uit acht teams. In zowel het najaar als het voorjaar wordt een volledige competitie (thuis en uit, dus 
14 wedstrijden per competitie) afgewerkt. 
 
Indeling najaar seizoen 2020/’21 

• De indeling komt tot stand op basis van de eindstanden van de JO15 competities in het seizoen 2019/’20. 
Hierbij geldt hoe hoger geëindigd, hoe hoger het betreffende O16-team wordt ingedeeld. Ten aanzien 
hiervan gelden de volgende uitgangspunten: 

o Een club met een JO15-team dat als eerste is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt 
aangemerkt als promovendi en komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O16 dan 
een club waarvan het JO15-team als laatste is geëindigd (degradant) in een één klasse hoger 
uitkomende competitie. (vb. Kampioen 3e divisie A komt eerder in aanmerking voor een hogere 
indeling in de O16 dan de nummer laatst van de 2e divisie A) 

o Wanneer er in bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere kampioenen zijn, 
wordt gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de kampioenen om te bepalen welke club 
eerder in aanmerking komt voor een hogere indeling in de O16.  

o Wanneer er in bepaalde klasse als gevolg van meerdere poules dus meerdere nummers laatst zijn, 
wordt gekeken naar het gemiddeld aantal punten van de nummers laatst om te bepalen welke club 
eerder in aanmerking komt voor een hogere indeling in de O16.  

o Een club met een JO15-team dat als laatste is geëindigd in zijn respectievelijke poule, wordt 
aangemerkt als degradant. Deze teams komen eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de 
O16 dan een club waarvan het JO15-team dat uitkomt in een één klasse lager uitkomende 
competitie, m.u.v. de kampioenen van die lagere klasse. 

o Een club met een JO15-team dat (vervangend) periodekampioen is geworden in zijn 
respectievelijke poule, komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling in de O16 dan een club 
waarvan het JO15-team geen periodekampioen is geworden in dezelfde respectievelijke klasse.  

 
Bepalen kampioen Divisie 1 seizoen 2020/’21 

• Indien een O16 team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1, is dat team de kampioen 
van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1 niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk team 
zich kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de najaarscompetitie 
van Divisie 1 in de voorjaarscompetitie van Divisie 1 is geëindigd op positie 7 of 8, dan is de kampioen van 
de voorjaarscompetitie Divisie 1 tevens kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
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Beker 
Teams uitkomend in Divisie 1 t/m 4 spelen gezamenlijk in de landelijke O16 beker. Voor teams uitkomend in Divisie 5 
en lager, wordt de invulling op een later moment bepaald. 
 
Reglement 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2005 mogen meespelen met de O16 competitie. Er is mogelijkheid tot biologische 
dispensatie voor zogenoemde ‘laatgroeiers’ die op grond van hun leeftijd horen in de O17. Om dispensatie te 
verkrijgen, zullen de spelers moeten voldoen aan de eisen gesteld in het volgende artikel (klik). 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O16 competitie Divisie 1 t/m 4 is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub 
bepaald, maar mag niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als 
aanvangstijd hiervan af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde 
wijziging. Voor de overige divisies gelden deze eisen niet. 
 
Speelduur 
In de gehele O16 competitie duren wedstrijden 80 minuten (2 helften van 40 minuten).  
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O16 competitie Divisie 1 t/m 7 zijn zij 
vastgespeeld voor het O16-team. Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, ook al zijn 
zij op basis van hun leeftijd hier normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Speelveldafzetting is verplicht in Divisie 1 t/m 4. Er dient in deze competities dus op een veld te worden gespeeld dat 
volledig is omheind. Voor Divisie 5 en lager geldt deze verplichting niet. 
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 1 t/m 4 moet beschikken over een 
licentie UEFA A/UEFA A jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt 
verleend indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 1 t/m 4 beschikt over 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de 
hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 1 t/m 4 moeten beschikken over UEFA 
A/UEFA A jeugd. 
 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 5 moet beschikken over een licentie 
UEFA B/UEFA B jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt verleend 
indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 5 beschikt over licentie UEFA 
C/UEFA C jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de hoofdtrainer/coach 
van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 5 moeten beschikken over UEFA B/UEFA B jeugd. 
 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 6 en 7 moet beschikken over een 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt 
verleend indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 6 en 7 beschikt over 
licentie UEFA C/UEFA C jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de 
hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O16 competitie Divisie 6 en 7 moeten beschikken over UEFA 
B/UEFA B jeugd. 
 
Voor lagere divisies/klassen is geen trainerslicentie vereist. 
 
Wisselmomenten 
In Divisie 1 t/m 4 mag in een wedstrijd 7 keer gewisseld worden in 5 wisselmomenten. Gewisselde spelers mogen 
terug gewisseld worden. Er mogen maximaal 7 wisselspelers op de bank plaatsnemen.  
 
In Divisie 5 en lager mag in een wedstrijd 5 keer gewisseld worden. Gewisselde spelers mogen niet terug gewisseld 
worden. Er mogen maximaal 5 wisselspelers op de bank plaatsnemen.  
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment.  

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
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ONDER 15  

Deelname seizoen 2020/’21 
De O15 competitie is een open competitie, waarbij betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) en amateurverenigingen 
mogen deelnemen.  
 
Consequenties niet inschrijven 
Er is een eenmalige mogelijkheid om in te schrijven voor de O15 competitie en in te stromen op het niveau waar de 
BVO/amateurvereniging (mede op basis van de prestaties van de JO15-1) recht op heeft. Als een amateurvereniging 
besluit om voor het seizoen 2020/’21 geen O15-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een team 
inschrijven, alleen zal dit team instromen op (maximaal) het hoogste niveau waar vrije inschrijving voor geldt. Als een 
BVO besluit om voor het seizoen 2020/’21 geen O15-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een 
team inschrijven. De invulling op welk niveau dit team instroomt, wordt op een later moment besloten waarbij 
voorlopig het instromen in Divisie 6 als richtlijn wordt aangehouden. 
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 15, Divisie 1 (1 poule van 8) 

• Onder 15, Divisie 2 (1 poule van 8) 

• Onder 15, Divisie 3 (1 poule van 8) 

• Onder 15, Divisie 4 (1 poule van 8) 

• Onder 15, Divisie 5 (4 poules van 12) 

• Onder 15, Divisie 6 (8 poules van 12) 

• Onder 15, Hoofdklasse en lager. Poules van 12 en afhankelijk van inschrijvingen.  

• Voor de Hoofdklasse en lager geldt een vrije inschrijving. 
 
Divisie 1 t/m 4 spelen in zowel het najaar als het voorjaar een volledige competitie (thuis en uit, dus 14 wedstrijden 
per competitie). Divisie 5 en lager spelen een volledige competitie (thuis en uit, dus 22 wedstrijden per competitie) 
verspreid over het na- en voorjaar. 
 
Indeling seizoen 2020/’21 
De indeling komt tot stand op basis van de eindstanden van de JO15 competities in het seizoen 2019/’20. Hierbij geldt 
hoe hoger geëindigd, hoe hoger het betreffende O15-team wordt ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Verenigingen met een JO15-team uitkomende in de Eredivisie hoog en geëindigd zijn op posities 1 t/m 6 
komen eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan verenigingen met een JO15-team uitkomende in 
de Eredivisie laag. 

• Verenigingen met een JO15-team uitkomende in de Eredivisie laag en geëindigd zijn op posities 1 en 2 
komen eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan verenigingen met een JO15-team uitkomende in 
de Eredivisie hoog en geëindigd zijn op posities 7 en 8 én verenigingen met een JO15-team uitkomende in 
de Eredivisie laag en geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Verenigingen met een JO15-team uitkomende in de Eredivisie hoog en geëindigd zijn op posities 7 en 8 
komen eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan verenigingen met een JO15-team uitkomende in 
de Eredivisie laag en geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Etc. voor Eredivisie laag, 1e divisie hoog en 1e divisie laag. 

• Een vereniging waarvan het JO15-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als kampioen komt eerder in 
aanmerking voor een hogere indeling dan een vereniging waarvan het JO15-team is geëindigd op positie 5 
t/m 8 van de 1e divisie laag. 

• Een vereniging waarvan het JO15-team is geëindigd op positie 5 t/m 8 in de 1e divisie laag komt eerder in 
aanmerking voor een hogere indeling dan een vereniging waarvan het JO15-team uitkomt in de 2e divisie én 
niet als kampioen is geëindigd. 

• Een vereniging waarvan het JO15-team uitkomende in de 2e divisie niet is geëindigd als kampioen dan wel 
positie 12, komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan een vereniging waarvan het JO15-team 
uitkomt in de 3e divisie. 

• Een vereniging waarvan het JO15-team kampioen is geworden in de 3e divisie komt eerder in aanmerking 
dan een vereniging waarvan het JO15-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als 12e. 

• Een vereniging waarvan het JO15-team als 12e is geëindigd in de 2e divisie komt eerder in aanmerking dan 
een vereniging waarvan het JO15-team uitkomt in de 3e divisie én niet als kampioen is geëindigd. 

• Etc.  
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Bepalen kampioen Divisie 1 seizoen 2020/’21 

• Indien een O15 team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1, is dat team de kampioen 
van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1 niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk team 
zich kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de najaarscompetitie 
van Divisie 1 in de voorjaarscompetitie van Divisie 1 is geëindigd op positie 7 of 8, dan is de kampioen van 
de voorjaarscompetitie Divisie 1 tevens kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
 
Beker 
Teams uitkomend in Divisie 1 t/m 4 spelen gezamenlijk in de landelijke O15 beker. Voor teams uitkomend in Divisie 5 
en lager, wordt de invulling op een later moment bepaald. 
 
Reglement 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2006 mogen meespelen met de O15 competitie in het seizoen 2020/’21. Er is 
mogelijkheid tot biologische dispensatie voor zogenoemde ‘laatgroeiers’ die op grond van hun leeftijd horen in de 
O16. Om dispensatie te verkrijgen, zullen de spelers moeten voldoen aan de eisen gesteld in het volgende artikel 
(klik). 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O15 competitie Divisie 1 t/m 4 is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub 
bepaald, maar mag niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als 
aanvangstijd hiervan af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde 
wijziging. Voor de overige divisies gelden deze eisen niet. 
 
Speelduur 
Wedstrijden in Divisie 1 t/m 4 duren 80 minuten (2 helften van 40 minuten). Wedstrijden in Divisie 5 en lager duren 70 
minuten (2 helften van 35 minuten).  
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O15 competitie Divisie 1 t/m 7 zijn zij 
vastgespeeld voor het O15-team. Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, ook al zijn 
zij op basis van hun leeftijd hier normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Speelveldafzetting is verplicht in Divisie 1 t/m 4. Er dient in deze competities dus op een veld te worden gespeeld dat 
volledig is omheind. Voor Divisie 5 en lager geldt deze verplichting niet. 
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 1 t/m 4 moet beschikken over een 
licentie UEFA A/UEFA A jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt 
verleend indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 1 t/m 4 beschikt over 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de 
hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 1 t/m 4 moeten beschikken over UEFA 
A/UEFA A jeugd. 
 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 5 moet beschikken over een licentie 
UEFA B/UEFA B jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt verleend 
indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 5 beschikt over licentie UEFA 
C/UEFA C jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de hoofdtrainer/coach 
van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 5 moeten beschikken over UEFA B/UEFA B jeugd. 
 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 6 en 7 moet beschikken over een 
licentie UEFA B/UEFA B jeugd. Het seizoen 2020/’21 wordt gezien als overgangsseizoen, waarbij dispensatie wordt 
verleend indien de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 6 en 7 beschikt over 
licentie UEFA C/UEFA C jeugd. Vanaf seizoen 2021/’22 geldt deze dispensatiemogelijkheid niet meer en zal de 

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
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hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O15 competitie Divisie 6 en 7 moeten beschikken over UEFA 
B/UEFA B jeugd. 
 
Voor lagere divisies/klassen is geen trainerslicentie vereist. 
 
Wisselmomenten 
In Divisie 1 t/m 4 mag in een wedstrijd 7 keer gewisseld worden in 5 wisselmomenten. Gewisselde spelers mogen 
terug gewisseld worden. Er mogen maximaal 7 wisselspelers op de bank plaatsnemen.  
 
In Divisie 5 en lager mag in een wedstrijd 5 keer gewisseld worden. Gewisselde spelers mogen niet terug gewisseld 
worden. Er mogen maximaal 5 wisselspelers op de bank plaatsnemen.  
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
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ONDER 14 – BVO-COMPETITIE 

Deelname seizoen 2020/’21 
Gesloten competitie voor betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s). Aan deze competitie nemen geen amateurverenigingen 
deel. 
 
Consequenties niet inschrijven 
Er is een eenmalige mogelijkheid om in te schrijven voor de O14 BVO-competitie en in te stromen op het niveau waar 
de vereniging (mede op basis van de prestaties van de JO13-1) recht op heeft. Als een BVO besluit om in het eerste 
seizoen geen O14-team in te schrijven, kunnen zij het seizoen daarna wel een team inschrijven, alleen zal dit team op 
het laagste niveau instromen. 
 
Competitieopzet (afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 14, Divisie 1 (1 poule van 8) 

• Onder 14, Divisie 2 (1 poule van 8) 

• Onder 14, Divisie 3 (1 poule van 8) 

• Onder 14, Divisie 4 (1 of 2 poule(s) van 8) 

• Vanaf Divisie 5 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen (waar nodig). 
 
Indeling seizoen 2020/’21 
De indeling komt tot stand op basis van de eindstanden van de JO13 competities in het seizoen 2019/’20. Hierbij geldt 
hoe hoger geëindigd, hoe hoger het betreffende O14-team wordt ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie hoog en die geëindigd zijn op posities 1 t/m 6 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie 
laag. 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie laag en die geëindigd zijn op posities 1 en 2 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie 
hoog en geëindigd zijn op posities 7 en 8 én clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie laag en 
geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie hoog en die geëindigd zijn op posities 7 en 8 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan verenigingen met een JO13-team uitkomende in de 
Eredivisie laag en geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Etc. voor Eredivisie laag, 1e divisie hoog en 1e divisie laag. 

• Clubs waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als kampioen komt eerder in 
aanmerking voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team is geëindigd op positie 5 t/m 8 
van de 1e divisie laag. 

• Clubs waarvan het JO13-team is geëindigd op positie 5 t/m 8 in de 1e divisie laag komt eerder in aanmerking 
voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team uitkomt in de 2e divisie én niet als kampioen 
is geëindigd. 

• Clubs waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie niet is geëindigd als kampioen dan wel positie 12, 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team uitkomt in de 3e 
divisie. 

• Clubs waarvan het JO13-team kampioen is geworden in de 3e divisie komt eerder in aanmerking dan een 
club waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als 12e. 

• Clubs waarvan het JO13-team als 12e is geëindigd in de 2e divisie komt eerder in aanmerking dan een club 
waarvan het JO13-team uitkomt in de 3e divisie én niet als kampioen is geëindigd. 

• Etc.  
 
Bepalen kampioen Divisie 1 2020/’21 

• Indien een O14 team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1, is dat team de kampioen 
van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1 niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk team 
zich kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de najaarscompetitie 
van Divisie 1 in de voorjaarscompetitie van Divisie 1 is geëindigd op positie 7 of 8, dan is de kampioen van 
de voorjaarscompetitie Divisie 1 tevens kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
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Beker 
Er is een mogelijkheid tot een open bekertoernooi voor teams van zowel amateurverenigingen als 
betaaldvoetbalorganisaties. Invulling hiervan volgt op een later moment. 
 
Reglement 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2007 mogen meespelen met de O14 BVO-competitie in het seizoen 2020/’21. Er is 
mogelijkheid tot biologische dispensatie voor zogenoemde ‘laatgroeiers’ die op grond van hun leeftijd horen in de 
O15. Om dispensatie te verkrijgen, zullen de spelers moeten voldoen aan de eisen gesteld in het volgende artikel 
(klik). 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O14 BVO-competitie is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub bepaald, maar 
mag niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als aanvangstijd 
hiervan af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. 
 
Speelduur 
Wedstrijden in de gehele O14 BVO-competitie duren 70 minuten (2 helften van 35 minuten).  
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O14 BVO-competitie zijn zij 
vastgespeeld voor het O14-team. Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, ook al zijn 
zij op basis van hun leeftijd hier normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Er is geen verplichte speelafzetting in de O14 BVO-competitie.  
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O14 BVO-competitie moet beschikken over een licentie UEFA 
B/UEFA B jeugd. Hier wordt geen dispensatie voor verleend. 
 
Wisselmomenten 
Er mag onbeperkt worden doorgewisseld, waarbij er maximaal 7 wisselspelers op de bank mogen plaatsnemen. In de 
laatste 10 minuten van elke wedstrijd hebben beide teams nog maar één wisselmoment. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
 
  

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
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ONDER 14 – AMATEURCOMPETITIE 

Vooralsnog blijft de O14 amateurcompetitie hetzelfde als in seizoen 2019/’20. 
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ONDER 13 – BVO-COMPETITIE 

Deelname seizoen 2020/’21 
Gedeeltelijk gesloten competitie waaraan betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) mogen deelnemen. Aan deze 
competitie mogen verder amateurverenigingen deelnemen die voldoen aan de volgende vereisten:  

• Jeugdopleiding heeft regionale status. 

• De JO13-1 van de betreffende amateurvereniging is de afgelopen drie seizoenen (2017/’18, 2018/’19 en 
2019/’20) minimaal twee seizoenen uitgekomen in de 1e divisie laag of hoger. 

 
Consequenties niet inschrijven 
Er is een eenmalige mogelijkheid voor BVO’s om in te schrijven voor de O13 BVO-competitie en in te stromen op het 
niveau waar de vereniging (mede op basis van de prestaties van de JO13-1) recht op heeft. Als een BVO besluit om 
in het seizoen 2020/’21 geen O13-team in te schrijven, kunnen zij vanaf seizoen 2021/’22 wel een team inschrijven, 
alleen zal dit team op het laagste niveau instromen. Amateurverenigingen die in het seizoen 2020/’21 geen O13-team 
inschrijven in de O13 BVO-competitie terwijl zij daar op basis van de voorwaarden wel recht op hebben, kunnen vanaf 
seizoen 2021/’22 wel een team inschrijven (mits zij nog steeds aan de voorwaarden voldoen), alleen zal dit team op 
het laagste niveau instromen. 
 
Competitieopzet (afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 13, Divisie 1 (2 poules van 8) 

• Onder 13, Divisie 2 (2 poules van 8) 

• Onder 13, Divisie 3 (2 poules van 8) 

• Onder 13, Divisie 4 (1 of 2 poule(s) van 8) 

• Vanaf Divisie 5 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen (waar nodig). 
 
Indeling seizoen 2020/’21 
De indeling komt tot stand op basis van een combinatie tussen een regionale indeling en de eindstanden van de JO13 
competities in het seizoen 2019/’20. Hierbij geldt hoe hoger geëindigd, hoe hoger het betreffende O13-team wordt 
ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende uitgangspunten: 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie hoog en die geëindigd zijn op posities 1 t/m 6 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie 
laag. 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie laag en die geëindigd zijn op posities 1 en 2 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie 
hoog en geëindigd zijn op posities 7 en 8 én clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie laag en 
geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie hoog en die geëindigd zijn op posities 7 en 8 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan verenigingen met een JO13-team uitkomende in de 
Eredivisie laag en geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Etc. voor Eredivisie laag, 1e divisie hoog en 1e divisie laag. 

• Clubs waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als kampioen komt eerder in 
aanmerking voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team is geëindigd op positie 5 t/m 8 
van de 1e divisie laag. 

• Clubs waarvan het JO13-team is geëindigd op positie 5 t/m 8 in de 1e divisie laag komt eerder in aanmerking 
voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team uitkomt in de 2e divisie én niet als kampioen 
is geëindigd. 

• Clubs waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie niet is geëindigd als kampioen dan wel positie 12, 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team uitkomt in de 3e 
divisie. 

• Clubs waarvan het JO13-team kampioen is geworden in de 3e divisie komt eerder in aanmerking dan een 
club waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als 12e. 

• Clubs waarvan het JO13-team als 12e is geëindigd in de 2e divisie komt eerder in aanmerking dan een club 
waarvan het JO13-team uitkomt in de 3e divisie én niet als kampioen is geëindigd. 

• Etc.  
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Bepalen kampioen Divisie 1 2020/’21 

• Indien een O13-team zowel de najaars- als voorjaarscompetitie wint van Divisie 1, is dat team de kampioen 
van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie van Divisie 1 niet gelijk is aan die van de najaarscompetitie 
van Divisie 1, spelen de najaars- en voorjaarskampioen één enkele finalewedstrijd om te bepalen welk team 
zich kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21 mag noemen. Indien de kampioen van de najaarscompetitie 
van Divisie 1 in de voorjaarscompetitie van Divisie 1 is geëindigd op positie 7 of 8, dan is de kampioen van 
de voorjaarscompetitie Divisie 1 tevens kampioen van Divisie 1, seizoen 2020/’21.  

o De locatie van deze finalewedstrijd wordt op een later moment vastgesteld. 
 
Beker 
Er is een mogelijkheid tot een open bekertoernooi voor teams van zowel amateurverenigingen als 
betaaldvoetbalorganisaties. Invulling hiervan volgt op een later moment. 
 
Reglement 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2008 mogen meespelen met de O13 BVO-competitie in het seizoen 2020/’21. Er is 
mogelijkheid tot biologische dispensatie voor zogenoemde ‘laatgroeiers’ die op grond van hun leeftijd horen in de 
O14. Om dispensatie te verkrijgen, zullen de spelers moeten voldoen aan de eisen gesteld in het volgende artikel 
(klik). 
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O13 BVO-competitie is zaterdag. De aanvangstijd wordt door de thuisclub bepaald, maar 
mag niet eerder zijn dan 12.00u en niet later dan 18.00u. Teams zijn vrij om zowel voor speeldag als aanvangstijd 
hiervan af te wijken als zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. 
 
Speelduur 
Wedstrijden in de gehele O13 BVO-competitie duren 70 minuten (2 helften van 35 minuten).  
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O13 BVO-competitie zijn zij 
vastgespeeld voor het O13-team. Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, ook al zijn 
zij op basis van hun leeftijd hier normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Er is geen verplichte speelafzetting in de O13 BVO-competitie.  
 
Trainersdiploma-/licentie 
De hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O13 BVO-competitie moet beschikken over een licentie UEFA 
B/UEFA B jeugd. Hier wordt geen dispensatie voor verleend. 
 
Wisselmomenten 
Er mag onbeperkt worden doorgewisseld, waarbij er maximaal 7 wisselspelers op de bank mogen plaatsnemen. In de 
laatste 10 minuten van elke wedstrijd hebben beide teams nog maar één wisselmoment. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
 
  

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
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ONDER 13 – AMATEURCOMPETITIE 

Deelname seizoen 2020/’21 
De O13 amateurcompetitie is een competitie waar alleen amateurverenigingen aan deelnemen. 
 
Competitieopzet (concept, afhankelijk van deelnemende teams) 

• Onder 13, Divisie 1 (4 poules van 12) 

• Onder 13, Divisie 2 (8 poules van 12) 

• Onder 13, Hoofdklasse en lager. Poules van 12 en afhankelijk van inschrijvingen.  

• Voor de Hoofdklasse en lager geldt een vrije inschrijving. 
 
Divisie 1 en lager spelen een volledige competitie (thuis en uit, dus 22 wedstrijden per competitie) verspreid over het 
na- en voorjaar. 
 
Indeling seizoen 2020/’21 
De indeling komt tot stand op basis van de eindstanden van de JO13 competities in het seizoen 2019/’20. Hierbij geldt 
hoe hoger geëindigd, hoe hoger het betreffende O13-team wordt ingedeeld. Ten aanzien hiervan gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie hoog en die geëindigd zijn op posities 1 t/m 6 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie 
laag. 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie laag en die geëindigd zijn op posities 1 en 2 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie 
hoog en geëindigd zijn op posities 7 en 8 én clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie laag en 
geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Clubs met een JO13-team uitkomende in de Eredivisie hoog en die geëindigd zijn op posities 7 en 8 komen 
eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan verenigingen met een JO13-team uitkomende in de 
Eredivisie laag en geëindigd zijn op posities 3 t/m 8. 

• Etc. voor Eredivisie laag, 1e divisie hoog en 1e divisie laag. 

• Clubs waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als kampioen komt eerder in 
aanmerking voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team is geëindigd op positie 5 t/m 8 
van de 1e divisie laag. 

• Clubs waarvan het JO13-team is geëindigd op positie 5 t/m 8 in de 1e divisie laag komt eerder in aanmerking 
voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team uitkomt in de 2e divisie én niet als kampioen 
is geëindigd. 

• Clubs waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie niet is geëindigd als kampioen dan wel positie 12, 
komt eerder in aanmerking voor een hogere indeling dan een club waarvan het JO13-team uitkomt in de 3e 
divisie. 

• Clubs waarvan het JO13-team kampioen is geworden in de 3e divisie komt eerder in aanmerking dan een 
club waarvan het JO13-team uitkomende in de 2e divisie is geëindigd als 12e. 

• Clubs waarvan het JO13-team als 12e is geëindigd in de 2e divisie komt eerder in aanmerking dan een club 
waarvan het JO13-team uitkomt in de 3e divisie én niet als kampioen is geëindigd. 

• Etc.  
 
Als gevolg van het toewerken naar de nieuwe competitiestructuur worden er aan het einde van het lopende seizoen 
geen nacompetities gespeeld voor de JO13 competities. 
 
Bepalen kampioen Divisie 1 2020/’21 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Beker 
Invulling volgt op een later moment. 
 
Reglement 
De O13 amateurcompetitie valt qua verantwoordelijkheid onder het bestuur amateurvoetbal en (dus) reglementen van 
de sectie amateurvoetbal.  
 
Leeftijdsgrens & dispensatie 
Spelers geboren op of na 1 januari 2008 mogen meespelen met de O13 amateurcompetitie in het seizoen 2020/’21. 
Er is mogelijkheid tot biologische dispensatie voor zogenoemde ‘laatgroeiers’ die op grond van hun leeftijd horen in de 
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O14. Om dispensatie te verkrijgen, zullen de spelers moeten voldoen aan de eisen gesteld in het volgende artikel 
(klik).  
 
Speeldag 
De vaste speeldag van de O13 competitie is zaterdag. Teams zijn vrij om hiervan af te wijken als zowel de 
competitieleider als de tegenstander akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. De thuisspelende vereniging is vrij 
om de aanvangstijd te bepalen.  
 
Vastspelen 
Op het moment dat spelers 18 competitiewedstrijden hebben gespeeld in de O13 amateurcompetitie Divisie 1 en 2 
zijn zij vastgespeeld voor het O13-team. Vanaf dat moment mogen zij niet meer met een lager team meespelen, ook 
al zijn zij op basis van hun leeftijd hier normaliter wel toe gerechtigd. 
 
Speelveld met afrastering 
Er is geen verplichte speelafzetting in de O13 amateurcompetitie.  
 
Trainersdiploma-/licentie 
Er is geen trainerslicentie vereist in de O13 amateurcompetitie. 
 
Wisselmomenten 
Er mag onbeperkt worden doorgewisseld, waarbij er maximaal 7 wisselspelers op de bank mogen plaatsnemen. In de 
laatste 10 minuten van elke wedstrijd hebben beide teams nog maar één wisselmoment. 
 
Arbitrage 
Invulling volgt op een later moment. 
  

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
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Divisie 1A 

8 teams

Divisie 2A 

8 teams

Divisie 3A

8 teams

Divisie 3B
8 teams

Divisie 2B
8 teams

Divisie 3C

8 teams

Divisie 3D
8 teams

Divisie 1B

8 teams

Divisie 2C

8 teams

Divisie 3E

8 teams

Divisie 3F

8 teams

Divisie 2D
8 teams

Divisie 3G
8 teams

Divisie 3H
8 teams

Divisie 1
8 teams

Divisie 2
8 teams

Divisie 3
8 teams

Divisie 4A
8 teams

Divisie 4B 
(o.v.b.)
8 teams

BIJLAGEN 

ONDER 21 EN ONDER 23 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR 

 
Onder voorbehoud van aantal inschrijvingen 

 
 

 
 
  

ONDER 23  

ONDER 21  
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Divisie 1A 

8 teams

Divisie 2A 

8 teams

Divisie 3A

12 teams

Divisie 4A
12 teams

Divisie 4B
12 teams

Divisie 3B

12 teams

Divisie 4C
12 teams

Divisie 4D
12 teams

Hoofdklasse
Poules van 12

Divisie 1B

8 teams

Divisie 2B

8 teams

Divisie 3C

12 teams

Divisie 4E
12 teams

Divisie 4F
12 teams

Divisie 3D

12 teams

Divisie 4G
12 teams

Divisie 4H
12 teams

ONDER 19 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR 
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Divisie 1
8 teams

Divisie 2
8 teams

Divisie 3
8 teams

Divisie 4A
8 teams

Divisie 4B 
(o.v.b.)
8 teams

ONDER 18 (CONCEPT) COMPETITIESTUCTUUR 

 
Onder Divisie 4 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen. 
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Divisie 1
8 teams

Divisie 2
8 teams

Divisie 3
8 teams

Divisie 4
8 teams

Divisie 5A
12 teams

Divisie 6A
12 teams

Divisie 7A
12 teams

Divisie 7B
12 teams

Divisie 6B
12 teams

Divisie 7C
12 teams

Divisie 7D
12 teams

Divisie 5B
12 teams

Divisie 6C
12 teams

Divisie 7E
12 teams

Divisie 7F
12 teams

Divisie 6D
12 teams

Divisie 7G
12 teams

Divisie 7H
12 teams

Hoofdklasse
Poules van 12

ONDER 17 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR 
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Divisie 1
8 teams

Divisie 2
8 teams

Divisie 3
8 teams

Divisie 4A
8 teams

Divisie 4B 
(o.v.b.)
8 teams

ONDER 16 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR 
 
Onder Divisie 4 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen. 
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Divisie 1
8 teams

Divisie 2
8 teams

Divisie 3
8 teams

Divisie 4
8 teams

Divisie 5A
12 teams

Divisie 6A
12 teams

Divisie 6B
12 teams

Divisie 5B
12 teams

Divisie 6C
12 teams

Divisie 6D
12 teams

Divisie 5C
12 teams

Divisie 6E
12 teams

Divisie 6F
12 teams

Divisie 5D
12 teams

Divisie 6G
12 teams

Divisie 6H
12 teams

Hoofdklasse
Poules van 12

ONDER 15 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR  
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Divisie 1
8 teams

Divisie 2
8 teams

Divisie 3
8 teams

Divisie 4A
8 teams

Divisie 4B 
(o.v.b.)
8 teams

ONDER 14 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR– BVO COMPETITIE 
 
Onder Divisie 4 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen. 
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ONDER 14 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR - AMATEURCOMPETITIE 

 
Wordt op een nader moment bepaald.  
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Divisie 1A
8 teams

Divisie 2A
8 teams

Divisie 3A
8 teams

Divisie 1B
8 teams

Divisie 2B
8 teams

Divisie 3B
8 teams

ONDER 13 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR – BVO COMPETITIE 
 
Onder Divisie 3 gaat de structuur op een gelijke wijze verder op basis van de inschrijvingen. 
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ONDER 13 (CONCEPT) COMPETITIESTRUCTUUR – AMATEURCOMPETITIE 
 
 

 

  

Divisie 1A

12 teams 

Divisie 2A

12 teams

Divisie 2B 
12 teams

Divisie 1B

12 teams

Divisie 2C
12 teams

Divisie 2D
12 teams

Divisie 1C

12 teams

Divisie 2E
12 teams

Divisie 2F
12 teams

Divisie 1D

12 teams

Divisie 2G
12 teams

Divisie 2H
12 teams

Hoofdklasse
Poules van 12
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