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Belangrijkste veranderingen 
Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2016/’17 

 
1. Scheiding categorie A en B senioren mannen aangepast.  

Met ingang van het seizoen 2016/’17 is de scheiding categorie A en B in het seniorenvoetbal 
mannen in heel Nederland gelijk. De grens ligt dan tussen de reserve derde en vierde klasse.  
Tot op dit moment heeft district Zuid II een afwijkende grens in het reservevoetbal. In de rest van 
Nederland ligt deze tussen de reserve derde en vierde klasse. In Zuid II tussen de reserve vierde 
en vijfde klasse. Bij het gebruik van de ACPI, waarbij automatisch districtsoverschrijdend wordt 
aangesteld leidt het tot problemen als in één poule zowel teams van Zuid II als van een ander 
district worden geplaatst.  

 
2. Volgend seizoen nog maar één baaldag in samenhang met het in onderling overleg digitaal 

verplaatsen van wedstrijden zonder tussenkomst van de KNVB.   
Het in onderling overleg, zonder tussenkomst van de KNVB, automatisch verplaatsen van 
wedstrijden naar een tijdstip tot 42 dagen na de oorspronkelijke wedstrijddag geeft in de categorie 
B zoveel extra ruimte om bij een verhindering een ander speelmoment te kiezen, dat de 
baaldagen kunnen vervallen. Er is voor gekozen om dit geleidelijk te doen. In seizoen 2016/’17 
kan nog één baaldag worden opgenomen en in het seizoen 2017/’18 zijn er geen baaldagen 
meer. 
 

3. Ordemaatregelen.  
Wat betreft drankverkoop, vuurwerk en drones wordt vanaf nu de landelijke wetgeving gevolgd. 
De verantwoordelijkheid voor deze onderwerpen ligt bij de overheid. Genoemde regelingen 
kunnen tijdens het seizoen worden gewijzigd. Dan vindt communicatie plaats via Assist.  
 

4. Bereikbaarheid in het weekend.  
Toegevoegd zijn de telefoonnummers van de medewerkers organisatie competitie van ieder 
steunpunt en de landelijk competitieleider voor vragen of verzoeken die echt niet kunnen wachten 
tot na het weekend. Hiermee is de bereikbaarheid in het weekend vergroot. Daarnaast kunnen 
verenigingen en arbiters/rapporteurs nog steeds contact opnemen met de weekenddienst 
arbitrage. De telefoonnummers hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 4 van het handboek. 
 

5. Koppeling nacompetitie van periodekampioenen vanaf nu op basis van kwaliteit. 
Aan het einde van het seizoen is er sprake van periodekampioenen en herkansers, die in de 
nacompetitie gaan uitmaken wie promoveert of zich handhaaft. In tegenstelling tot voorgaande 
seizoenen is er niet meer sprake van een eerste, tweede of derde periode, met een vast 
wedstrijdschema, maar bepaalt de eindstand van de poule wie de tegenstander is in de 
nacompetitie. Dus bijvoorbeeld speelt de hoogst geëindigde periodekampioen van poule A tegen 
de laagst geëindigde periodekampioen van poule B. Dit betekent dat je als potentiële 
periodekampioen tot het einde je best moet doen en is er minder kans op wedstrijdmanipulatie wat 
betreft de keuze van tegenstander, omdat je meestal van te voren niet weet wie dit wordt. 
 

6. Beslissingswedstrijden. 
Als gevolg van het grote aantal competitiewedstrijden komen de beslissingswedstrijden in de 
Tweede en Derde divisie en Hoofdklasse te vervallen.   

 
7. Nieuwe aanduidingen.  

De aanduidingen A-, B-, C-junioren etc. zijn gewijzigd in JO19, JO17, JO15 etc. In het hele 
Handboek is dit aangepast, met tussen haakjes de vermelding van de oude aanduiding.  
 

8. Introductie digitaal wedstrijdformulier bij de JO11 (tweedejaars E-pupillen) 9 x 9 
Om dit seizoen nog informatie over deze spelvorm te kunnen vergaren, wordt bij de JO11 
(tweedejaars E-pupillen) 9 x 9 het digitale wedstrijdformulier gebruikt. 
 

9. Aanpassing dispensatiecriteria voor de trainerslicenties.  
De dispensatiecriteria zijn aangepast en verduidelijkt.  
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10. Tussentijds overschrijven van categorie A naar categorie B. 

Het tussentijds overschrijven van categorie A naar categorie B zonder dispensatie, maar wel met 
toestemming van beide verenigingen, wordt mogelijk. In de afgelopen jaren is er regelmatig kritiek 
geweest van spelers, dat een tussentijdse overschrijving van de categorie A naar de categorie B 
niet mogelijk was zonder dispensatie. Bijvoorbeeld een speler die bij vereniging A in de reserve 
derde klasse uitkwam en met zijn vrienden bij een andere vereniging in de veteranen wilde spelen 
kwam niet in aanmerking voor tussentijdse overschrijving. Dat is met genoemde wijziging nu wel 
mogelijk.  
 

11. Invoering tweede overschrijvingstermijn voor contractspelers (contract geregistreerd bij de KNVB) 
in het amateurvoetbal.  
Voor een contractspeler in het amateurvoetbal met een bij de KNVB geregistreerd contract die bij 
de nieuwe vereniging of de aan de nieuwe vereniging gelieerde stichting opnieuw een contract 
tekent dat door de KNVB wordt geregistreerd, geldt een tweede overschrijvingstermijn van 3 
januari t/m 31 januari 2017 23:59 uur.  

 
Verwijderde onderwerpen 
Een aantal onderwerpen is uit het handboek gehaald, omdat deze op www.KNVB.nl/Assist zijn 
opgenomen. Dit betreft de volgende onderwerpen: 
 
- Kantine-exploitatie  
- Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
- Toelating / fusie van verenigingen 
- Wet en regelgeving voor verenigingen  
- Externe scouting 
- Spelregelwijzigingen voor seizoen 2016/’17 
- Bestuursbesluit gele en rode kaarten 

Vanuit scheidsrechterszaken wordt geprobeerd de spelregels zo eenduidig mogelijk te hebben, 
met zo min mogelijk uitzonderingen voor het amateurvoetbal. Dit was een uitzondering en wordt 
met alle spelregelwijzigingen gecommuniceerd. 
 

Toegevoegde onderwerpen 
De algemene bepalingen promotie-/degradatieregeling zijn aan het handboek toegevoegd. Deze 
stonden tot en met seizoen 2014/’15 in het Handboek. Vorig seizoen is de keuze gemaakt onder 
andere de promotie-/degradatieregeling uit het Handboek te halen en apart op KNVB.nl te publiceren. 
Per ongeluk zijn toen ook de algemene bepalingen verwijderd. Deze zijn nu teruggeplaatst. 
 
Trainingen Sport & Gedrag I en II. Informatie over deze trainingen is in het Handboek in het hoofdstuk 
Tuchtzaken opgenomen.  
 
Verwijzing naar andere belangrijke documenten 
Achterin het Handboek worden diverse andere belangrijke uitgaven van de KNVB genoemd en wordt 
verwezen naar de plek waar die te vinden (als het kan met een linkje). Dit zijn: 
- The laws of the game + de uitleg hierop 
- Diverse brochures van accommodatiezaken 
- Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal 
- Reglementenbundels amateurvoetbal en bondsvergadering 
- Handboek arbitrage amateurvoetbal 
- Diverse uitvoeringsbesluiten 
- www.knvb.nl/assist 
- Handboek competitiezaken zaalvoetbal 
 
 
 


