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1. Inleiding 

Voetbal voor vrouwen en meisjes is volop in ontwikkeling. Het ledental van de bij de KNVB aangesloten 
verenigingen is de laatste jaren fors toegenomen. Daarnaast is in het seizoen 2007/‟08 een eredivisie 
vrouwenvoetbal van start gaan. Het nationale vrouwenelftal plaatste zich voor het eerst voor een 
eindronde van een EK. In Finland werd in de zomer van 2009 een bronzen medaille behaald. 
 
Volop reden dus om na de discussie rond de vorming van topklasse en het invoeren van schema 14 bij 
de mannen om ook de kwaliteit van de competities voor vrouwen en meisjes (veldvoetbal) kritisch 
onder de loep te nemen en te zoeken naar verbeteringen.  
 
Toename van het aantal leden betekent immers ook een toename van het aantal elftallen en teams. De 
huidige competitieopzet voldoet niet meer. Deze is destijds tot stand gekomen met het oog op het 
samenbrengen van de beste voetbalsters in één hoofdklasse, met daaronder vier eerste klassen. Met 
de komst van de eredivisie is dit streven echter achterhaald. 
 
Uiteraard moet door deze ontwikkeling ook de kwaliteit van de meisjes juniorencompetitie worden 
verbeterd. Tot op heden waren daar als gevolg van het beperkte aantal teams onvoldoende 
mogelijkheden voor. De opleiding van jonge voetbalsters, waarvan de meest getalenteerde meestal bij 
de jongens spelen, krijgt meer en meer aandacht en de verenigingen nemen het vrouwen- en 
meisjesvoetbal steeds serieuzer. 
 
In mindere mate is dit van toepassing op het vrouwen zaalvoetbal. In ieder district wordt wel een 
competitie georganiseerd, maar van een goede opbouw van de competitie is geen sprake. Hoewel de 
KNVB ook in het zaalvoetbal voor vrouwen vertegenwoordigende teams kent valt de competitie voor 
deze doelgroep nog steeds onder categorie B en is er geen mogelijkheid voor speelsters en 
verenigingen om een goed klimaat voor de ontwikkeling van deze sport te realiseren. 
 
Om deze redenen heeft het bestuur amateurvoetbal besloten de verbetering van de kwaliteit van de 
competitie voor vrouwen en meisjes veldvoetbal en vrouwen zaalvoetbal een hoge prioriteit toe te 
kennen. In dit voorstel zullen de verbeteringen worden besproken voor het vrouwen veldvoetbal.  
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2. Doelstelling 

Doelstelling van het project is te komen tot een competitieopzet waardoor vrouwen en meisjes zich op 
het eigen niveau kunnen ontwikkelen in een omgeving die het best aansluit op de belevingswereld van 
de speelsters.  
Het ontwikkelingsperspectief van de speelster is een essentieel uitgangspunt evenals het creëren en 
waarborgen van een topsportstructuur/cultuur in de top van de piramide. 
 
Aan de ene kant zijn daarom verbeteringen noodzakelijk om de speelsters die de sport als topsport 
willen beoefenen ook deze mogelijkheid te bieden.  
Aan de andere kant moet ook in de competitie voor de categorie B een goede, spannende en 
volwaardige competitie worden geboden. Een competitie waarbij de leeftijdsverschillen, de 
krachtsverschillen en de reisafstanden met elkaar in evenwicht zijn. 
 
Om voor een spannende competitie te zorgen, waarbij sprake is van automatische promotie is een 
goede piramide nodig. Door aanpassingen in de competitiestructuur voor het vrouwen veldvoetbal kan 
de opleiding voor de betere speelsters verbeterd worden. Dit moet uiteindelijk leiden tot aansluiting bij 
(de top van) het buitenland.  
 
Het is een kerntaak van de KNVB om voor een volwaardige en spannende competitie te zorgen, zowel 
voor speelsters en elftallen in de categorie A en B. Dit voorstel is dus niet alleen bedoeld voor de top, 
maar voor het gehele vrouwenvoetbal.  
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3. Werkwijze 

3.1 Projectorganisatie 

Het project wordt geleid door Jozef van der Vooren, hoofd wedstrijdzaken van de KNVB West II, hierbij 
ondersteund door Louisse Vonk, medewerkster wedstrijd- en tuchtzaken van de KNVB West II. Er vindt 
regelmatig overleg plaats met Hans Boll, beleidsmedewerker wedstrijdzaken van de KNVB. Mirelle van 
Rijbroek is vanuit haar functie als medewerkster ontwikkeling vrouwen- en meisjesvoetbal werkzaam 
voor het project.  
 
Hans Boll, Mirelle van Rijbroek, Jozef van der Vooren en Louisse Vonk vormen samen de stuurgroep. 

3.1.1 Stuurgroep 

Hans Boll, Mirelle van Rijbroek, Jozef van der Vooren en Louisse Vonk vormen samen de stuurgroep. 

3.1.2 Klankbordgroep 

Voor de begeleiding van het project is een klankbordgroep worden samengesteld. Deze 
klankbordgroep bestaat uit deskundigen vanuit de verenigingen. Periodiek wordt de voortgang van het 
project aan de leden van de klankbordgroep voorgelegd. De klankbordgroep bestaat uit de volgende 
personen: 

 Jan van Driel, lid bestuur AV, portefeuillehouder veldvoetbal (voorzitter klankbordgroep) 

 Hans Boll, beleidsmedewerker wedstrijdzaken 

 Mirelle van Rijbroek, medewerkster ontwikkeling vrouwen- en meisjesvoetbal 

 Jozef van der Vooren, hoofd wedstrijdzaken West II 

 Louisse Vonk, medewerkster wedstrijd- en tuchtzaken West II 

 Martin Langbroek, technisch coordinator Jodan Boys 

 Sarina Wiegman, trainster ADO Den Haag 

 Wessel Sikma, bestuurslid Tolbert 

 Olga Lundgren, bestuurslid ‟t Gooi 

 Marianne Aanen, bestuurslid Stedoco 

 Jan Buitenhuis, bestuurslid Oranje Nassau 

 Gonny Bisseling, bestuurslid RKHVV 
 

3.2 Inventarisatie 

In de eerste fase van het project heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de huidige 
competitieopzet. Hiervan wordt gebruik gemaakt van de door de hoofden wedstrijdzaken 
samengestelde inventarisatie van alle competities. 
 

3.3 Enquête ledenpanel www.knvb.nl 

In de maand maart 2010 is via het ledenpanel van de KNVB een meting gehouden onder vrouwen en 
meisjes veldvoetbal over de kwaliteitsbeleving van de huidige competitieopzet. Deze raadpleging heeft 
betrekking op de competitie vrouwen vanaf de tweede klasse en lager. 

http://www.knvb.nl/
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3.4 Enquête onder verenigingen 

Aan alle districten is in januari 2010 gevraagd een selectie te maken van de verenigingen met 
vrouwenvoetbal veld. Aan deze verenigingen is een bijdrage gevraagd deel te nemen aan het project. 
Per district zijn 10 verenigingen geselecteerd. Hierbij is goed gekeken naar het niveau waarop de 
verenigingen actief zijn. Uiteraard zijn alle niveaus (van hoofdklasse tot en met de laagste klasse) 
vertegenwoordigd. 
 
Door middel van een aantal enquêteformulieren (via mail) is de deelnemers gevraagd hun mening te 
geven over de kwaliteit van de huidige competitieopzet. Ook zijn hen verschillende alternatieven 
voorgelegd, waarover zij hun mening konden geven. Per vereniging is gevraagd een bestuurder, een 
train(st)er en een speelster afzonderlijk de formulieren te laten invullen.  
 
Een goede interactie met verenigingen (bestuurders, train(st)ers en speelsters) is van groot belang. 
Niet alleen om draagvlak te creëren voor eventuele voorstellen, maar ook om als KNVB goed te 
luisteren naar de wensen van de doelgroep.  

3.5 Procedure 

Zoals al eerder aangegeven vindt er regelmatig overleg plaats tussen de stuurgroep en de 
klankbordgroep. Daarnaast worden diverse (hoofd)commissies over de ontwikkeling van het project 
geïnformeerd.  
Na bespreking in de hoofden wedstrijdzaken en coördinatoren VTZ is het voorstel ter advisering 
besproken in de hoofdcommissie veldvoetbal en VTZ. Op 13 september 2010 neemt het bestuur 
amateurvoetbal een standpunt in over het voorstel. Vervolgens wordt het voorstel besproken in de 
regio- en districtsvergaderingen in de districten. De algemene vergadering amateurvoetbal neemt 
vervolgens op 4 december 2010 een besluit over het voorstel.  
 

3.6 Overig 

Op dit moment vindt een evaluatie plaats van de competitiestructuur in het vrouwenvoetbal. Een 
voorstel, voorzien van een promotie-/degradatieregeling, wordt aan de clubs voorgelegd in de 
najaarsvergadering 2010. Vervolgens neemt de algemene vergadering amateurvoetbal op 4 december 
2010 een definitief besluit over de competitiestructuur vanaf het seizoen 2011/‟12 alsmede over de 
promotie-/degradatieregeling die daarop van toepassing is. Zo spoedig mogelijk na 4 december, doch 
uiterlijk vóór 1 januari 2011 zullen wij de clubs het besluit van de algemene vergadering amateurvoetbal 
schriftelijk mede delen.  
Voor behandeling in de regio- en districtsvergaderingen wordt een publieksversie geschreven. 
Geïnteresseerden kunnen bij het secretariaat amateurvoetbal het volledige rapport, de uitgebreide 
versie met bijlagen, opvragen.  
De afdeling communicatie draagt zorg voor informatieverstrekking over het project. Deze informatie 
wordt geplaatst op www.knvb.nl. Ook worden alle verenigingen via een apart schrijven op de hoogte 
gebracht van het project.  
 

http://www.knvb.nl/
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4. Resultaten 

4.1 Inventarisatie huidige competitie 

Van de huidige competitie voor vrouwen- en meisjesveldvoetbal is de volgende inventarisatie van de 
huidige competitie gemaakt.  
 
Per 1 augustus 2010 
 
Vrouwen veldvoetbal 
Landelijk 
1 x Ere Divisie met 8 BVO‟s 
 De BVO‟s zijn vervonden aan zogenaamde satellietclubs, te weten: 

 ADO Den Haag met Ter Leede 

 AZ met Fortuna Wormerveer 

 FC Utrecht met Saestum 

 SC Heerenveen met Oranje Nassau 

 Willem II met ‟t Zand 

 FC Twente met ATC‟65 

 FC Zwolle met Be Quick‟28 

 VVV-Venlo met SV Venray 
 
1 x hoofdklasse met 12 elftallen (zaterdag) 
4 x eerste klassen met 12 elftallen (2x zaterdag en 2x zondag) 
 
Districten Zaterdag 
 

District 2e klassen 3e klassen 4e klassen 5e klassen 

West I 1 poule (12) 2 poules (2×10) 3 poules (2×13, 1×12) 3 poules (2×13, 1×14) 

West II 1 poule (12) 2 poules (2×12) 5 poules (5×12) 5 poules (5×11) 

Zuid I Geen 1 poule (12) 2 poules (2×12) 5 poules (3×12,2×11) 

Zuid II Geen Geen Geen Geen 

Noord 1 poule (12) 3 poules (3x12) 10 poules (10×12) 16 poules (13×12,2×11,1×10) 

Oost 1 poule (12) 5 poules (5×11) 6 poules (6×12) geen 

 
Districten Zondag 
 

District 2e klassen 3e klassen 4e klassen 5e klassen 

West I 1 poule (13) 2 poules (2×11) 5 poules (5×12) 

9 poules (5×12,3×11,1×10 

West II 1 poule (11) 2 poules (2x12) 3 poules (1x12,2x11) 2 poules (2×12) 

Zuid I 1 poule (12) 2 poules (2×12) 4 poules (4×12) 11 poules (10×12,1×11) 

Zuid II 1 poule (12) 2 poules (2x12) 4 poules (3x12; 1x11) 6 poules (5x12; 1x11) 

Noord Geen Geen Geen Geen 

Oost 1 poule (11) 3 poules (1x11,1x10,1×8) 6 poules (1x12,5×11) 9 poules (7x12; 2x11) 

 
Noot: Zuid II kent als enige in de 6e klassen zondag 13 poules (1x12; 10x11; 2x10) 
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Vrouwen veldvoetbal 
1. De competitiestructuur kent geen logische opbouw. Zo zijn er onder de 4 eerste klasse niet 8 

maar 9 tweede klassen. 
2. Per district is er geen ideale opbouw van de piramide, getuige onderstaand schema: 

a. West I zaterdag  1-2-3-3 
b. West I zondag  1-2-5-9 
c. West II zaterdag 1-2-5-5 
d. West II zondag  1-2-3-2 
e. Zuid I zaterdag  0-1-2-5 (kampioenen 3

e
 klasse promoveren naar 2

e
 klasse 

West II) 
f. Zuid I zondag  1-2-4-11 
g. Zuid II zondag  1-2-4-6-13 
h. Noord zaterdag  1-3-10-16 
i. Oost zaterdag  1-5-6 
j. Oost zondag  1-4-6-9 

3. De poules kennen een omvang die sterk kan verschillen. Zo zijn er poules van 14, maar ook 
poules van 10 teams. Met name het spelen in poules van 10 is ongewenst. Deze elftallen 
spelen maximaal 18 competitiewedstrijden, hetgeen als onvoldoende wordt gezien. Door 
terugtrekkingen en herindelingen is de kans echter groot dat deze elftallen de competitie 
eindigen in een poule met 9 of 8 elftallen. Dit kan niet worden gezien als een spannende en 
volwaardige competitie.  

4. In West I, West II, Zuid I en Oost zondag telt de piramide 4 niveaus en gaat tot en met de vijfde 
klassen. Uitzondering hierop zijn: 

a. Oost zaterdag tot en met de 4
e
 klassen 

b. Zuid II zondag tot en met 6
e
 klassen 

5. West II en Zuid I kennen als enige een gezamenlijke competitie voor zeventallen. 

4.2 Enquête ledenpanel 

Via het ledenpanel van de KNVB is een meting gehouden over de kwaliteitsbeleving van de huidige 
competitieopzet. Op het ledenpanel hebben 1441 deelnemers gereageerd. Hiervan was bijna 11% 
speelster, ruim 47% bestuurslid en 52,5% trainer/coach. Uit het hele land is er gereageerd op het 
ledenpanel. Zuid II was met 13,6% het minst vertegenwoordigd in het ledenpanel, Oost met bijna 22% 
het meest.  
De uitslagen van het ledenpanel zijn te vinden in bijlage 1 en 2. 

4.3 Enquête onder verenigingen 

Onder diverse verenigingen zijn door bestuurders, trainers en speelsters van een vereniging enquêtes 
ingevuld over de competitie van het vrouwen veldvoetbal. Er zijn 60 verenigingen aangeschreven met 
het verzoek om de enquête door een bestuurslid, trainer en speelster te laten invullen. Bij het maximale 
resultaat zouden er dus 180 enquêtes teruggestuurd worden. Uiteindelijk zijn er 54 enquêtes (19 
bestuursleden, 16 trainers/coach en 19 speelsters) ingevuld.  
De uitslagen van de enquêtes zijn te vinden in bijlage 3.  

4.4 Visiedocument 

In het voorjaar 2010 heeft de KNVB het visiedocument eredivisie vrouwen vastgesteld. In dat document 
wordt een ontwikkelingsrichting op het gebied van financien, marketing en sponsoring beschreven, die 
de komende jaren verder zullen worden uitgewerkt. Zo wordt in het visiedocument een aantal ambities 
uitgesproken die overeenkomen met het beleidsplan "Samen Scoren". Te denken valt aan: 
1. Internationaal presteren met vertegenwoordigende oranjeteams en het clubvoetbal. 
2. Het Nederlands vrouwenteam verovert in 2013 het Europees Kampioenschap. 
3. De clubs uit de eredivisie vrouwen krijgen aansluiting bij de Europese top. 
4. Er worden evenwichtige competitie georganiseerd. 
5. De eredivisie vrouwen dient te worden ingebed in de KNVB structuur. 
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Uiteraard heeft dit visiedocument ook een relatie met de competitiestructuur binnen de KNVB. 

 
Opzet competitie 
In het seizoen 2010/'11 bestaat de eredivsie uit 8 elftallen. Doelstelling is op termijn uit te groeien naar 
een competitie van twaalf clubs. 
  
Gesloten v.s. open competitie 
Doelstelling is de gesloten competitie te handhaven. Dit wordt van belang geacht voor de uitstraling van 
de competitie en de bewaking van het niveau en de stabiliteit van de clubs. 
  
Satellietclubs 
Doelstelling is het systeem te handhaven. Het voordeel hiervan is dat speelsters altijd voldoende 
speeltijd krijgen en de teams niet te groot in omvang hoeven te worden. Daarnaast garandeert 
handhaving de kwaliteit van het tweede niveau, de huidige hoofdklasse. Het moet wel makkelijker 
worden gemaakt om tussentijds overschrijving te realiseren. Tevens dient er structureel overleg plaats 
te vinden tussen de BVO en de satellietclub. 
  
Bekercompetitie 
Een nieuwe opzet van de bekercompetitie overwegen waarbij de BVO's in maximaal vier speelronden 
hoeven uit te komen. Maximaal 16 clubs nemen deel. Het betreft de teams uit de eredivisie vrouwen, 
aangevuld met teams uit de huidige hoofdklasse en de districtsbekerwinnaars. 
  
Relatie met dit voorstel 
Bij het schrijven van dit rapport is vooralsnog geen rekening gehouden met deze doelstellingen uit het 
visiedocument. Hierover worden in dit rapport geen richtinggevende uitspraken gedaan.  
Wel hebben met name de verenigingsvertegenwoordigers binnen de klankbordgroep aangegeven het 
een goede zaak te vinden, wanneer de ontwikkelingen rond de top van het vrouwenvoetbal niet alleen 
wordt besproken met de BVO's en de betrokken satellietclubs. Ook de andere verenigingen in de 
huidige hoofd- en eerste klassen zouden op een of andere manier een stem moeten krijgen in die 
ontwikkelingen. Hierover wordt in dit rapport wel een aanbeveling gedaan. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Uit de gehouden enquêtes onder de verenigingen en het ledenpanel is een aantal punten naar voren 
gekomen die aangepast zouden moeten worden om de competitie voor het vrouwen veldvoetbal te 

verbeteren. In dit hoofdstuk worden al deze punten nader belicht. Per onderwerp wordt een 

aanbeveling gedaan, die uiteindelijk een integraal onderdeel vormen van de besluitvorming over het 
voorstel. 

5.1 Rechtstreekse promotie 

5.1.1 Eerste klassen 

In de enquête gehouden onder verenigingen is gevraagd of men het belangrijk vindt dat de kampioenen 
van de eerste klassen automatisch promoveren. In de huidige competitie spelen de vier kampioenen 
van de eerste klassen eerst nog een competitie tegen elkaar, waarna de nummers 1 en 2 promoveren 
naar de hoofdklasse.  
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat men het belangrijk vindt dat de kampioenen van de eerste 
klassen automatisch moeten promoveren. Bijna 90% van de deelnemers is het hier mee eens.  
 

Aanbeveling 1:  
Om ervoor te zorgen dat de kampioenen van de eerste klassen automatisch promoveren naar 
de hoofdklasse is het aanpassen van de competitiestructuur noodzakelijk.  

5.1.2  Verplicht  

Naast de rechtstreekse promotie van de kampioenen van de eerste klassen is ook gevraagd of men 
vindt dat kampioenen altijd verplicht moeten promoveren. Dit geldt dus ook voor de lagere klassen. Met 
deze stelling is ook een groot gedeelte van de ondervraagden het eens. Ruim 80% vindt dat 
kampioenen altijd verplicht moeten promoveren.  
Kijkend naar het ledenpanel mag volgens 75% het promotierecht van de kampioen veranderd worden 
in een promotieplicht.  
Wanneer elftallen afzien van promotie, heeft dit tot gevolg dat deze elftallen op hetzelfde niveau actief 
blijven. In veel gevallen gaat dit ten koste van de spanning in de competitie, omdat deze elftallen het 
seizoen daaropvolgend weer meespelen om het kampioenschap.  
 

Aanbeveling 2:  
Het opnemen in de promotiedegradatieregeling dat kampioenen verplicht zijn te promoveren.  
 

Aanbeveling 3:  

Van toepassing voor categorie B: 
De conclusie of een elftal te hoog is ingedeeld kan niet worden getrokken bij het samenstellen 
van de indeling. Dat kan alleen worden beoordeeld nadat het betreffende elftal een aantal 
wedstrijden op dat hogere niveau heeft gespeeld. Het doorvoeren van herindelingen bij het 
vrouwenvoetbal in categorie B om deze reden een middel maken om alle teams zoveel en zo 
snel mogelijk op het eigen niveau te laten spelen. 

5.2 Invoeren periodekampioenschappen 

Bij de mannencompetitie in de categorie A kent men periodekampioenschappen. In het vrouwenvoetbal 
wordt er niet gewerkt met periodekampioenschappen. Uit de enquêtes blijkt dat men dit wel wilt.  
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5.2.1 Voorstander? 

In de enquête onder de verenigingen is men gevraagd hoe men denkt over het invoeren van 
periodekampioenschappen in het vrouwenvoetbal. 75% is hier voorstander van. Opvallend hierbij is dat 
vooral de trainers graag zien dat er met periodekampioenschappen gewerkt gaat worden. Bijna 89% 
van de trainers is voorstander van het invoeren van periodekampioenschappen in het vrouwenvoetbal.  

5.2.2 Welke klassen? 

Aan de voorstanders van het invoeren van periodekampioenschappen in het vrouwenvoetbal is ook 
gevraagd in welke klassen er met periodekampioenschappen gewerkt zou moeten worden. Kijkend 
naar de uitkomsten kan gezegd worden dat het grootste deel vindt dat er tot en met de tweede klassen 
periodekampioenschappen ingevoerd zouden moeten worden, dus eigenlijk in de categorie A. Een wat 
kleiner deel vindt dat ook in de derde klassen periodekampioenschappen ingevoerd zouden moeten 
worden. Sommige vinden zelfs dat er in het gehele vrouwenvoetbal met periodekampioenschappen 
gewerkt zou moeten worden, al is dit wel een kleiner gedeelte.  

5.2.3 Prijs in de hoogste klasse 

Bij het halen van een periodekampioenschap kan men via de nacompetitie nog spelen voor promotie. 
In de hoofdklasse van het vrouwenvoetbal is het echter (nog) niet mogelijk om te promoveren naar een 
hogere competitie. Als er in de hoogste klasse periodekampioenschappen ingevoerd worden moet er 
dus een andere „prijs‟ op het behalen van een periodekampioenschap staan. Aan de deelnemers van 
de enquête is gevraagd welke ideeën zij hierover hebben. Hierbij een aantal prijzen die genoemd zijn: 

 Latere instroom in de bekercompetitie 

 Deelname aan vrouwenvoetbaldag met winnaars 

 Oefenwedstrijd tegen een BVO in het stadion 

 Financiële vergoeding 

5.2.4 Periodekampioenschappen 

Naast de wijziging in de competitiestructuur is het invoeren van periodekampioenschappen in het 
vrouwenvoetbal raadzaam. Uit het onderzoek en gesprekken is naar voren gekomen dat de spanning 
voor sommige ploegen al voor de winterstop weg is. Door het invoeren van periodekampioenschappen 
blijft de competitie voor veel teams langer spannend.  
De periodekampioenschappen kunnen eerst in de categorie A worden ingevoerd, dus tot en met de 
tweede klasse. Hierna kan dan altijd bekeken worden hoe het spelen met periodekampioenschappen 
bevalt en of het nodig is om het aantal klassen uit te breiden.  
Een punt waar nog over gediscussieerd kan worden is het invoeren van periodekampioenschappen in 
de Topklasse. Vanuit die competitie is het namelijk niet mogelijk om te promoveren. Vooralsnog wordt 
ervoor gekozen om in de Topklasse geen periodekampioenschappen in te voeren. Hier kan later altijd 
nog voor gekozen worden.   
 

Aanbeveling 4:  
Het invoeren van periodekampioenschappen in categorie A bij het vrouwenvoetbal.  
In de derde klassen, behorende tot categorie B, eveneens met periodekampioenschappen 
gaan werken. Deze klasse zien als een soort “overgangsklasse”. 
 
Argument: De derde klassen niet toevoegen aan categorie A. Dit als gevolg van de andere 
regelgeving tussen categorie A en B. Indien de derde klasse wordt toegevoegd aan categorie 
A betekent dit voor de betreffende elftallen een aanscherping van de regels (niet meer 
doorlopend wisselen, geen uitstel meer kunnen vragen, etc). Dit wordt voor het vijfde niveau 
(derde klassen) niet wenselijk geacht. 
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Aanbeveling 5:  
Vanwege het ontbreken van een sportief element (geen promotie naar de Eredivisie) geen 
periodekampioenschappen in de hoogste klasse invoeren. Hierover later dit seizoen nader 
onderzoek laten doen, in relatie tot een eventueel beschikbaar te stellen prijs. 

5.3 Reizen bij uitwedstrijden 

Zowel in het ledenpanel als in de enquêtes is gevraagd naar de maximale reistijd en reisafstand met 
betrekking tot uitwedstrijden. Het gaat hierbij om competities in de tweede klassen en lager.  

5.3.1 Maximale reistijd 

Zowel uit het ledenpanel als de enquêtes komt naar voren dat een reistijd van 31 tot 45 minuten 
acceptabel is bij het spelen van uitwedstrijden. Bijna een kwart is echter ook bereid om een uur te 
reizen voor een uitwedstrijd.  

5.3.2 Maximale reisafstand 

Bij de vraag naar de afstand die men bereid is af te leggen bij een uitwedstrijd lopen de antwoorden wat 
meer uiteen. Uit de enquêtes liggen de afstanden zo tussen de 21 en 50 kilometer. Iets meer dan 30% 
vindt 21-30 km nog acceptabel, maar ook iets meer dan 30% vindt een afstand van 31-40 km nog 
acceptabel. 41-50 km reisafstand is voor 1/3 van de ondervraagden nog acceptabel.  
Bij het ledenpanel geeft bijna de helft aan een afstand van 21-30 km acceptabel te vinden.   

5.3.3 Kwaliteit 

Naast de vraag welke maximale reistijd en reisafstand acceptabel is, is men ook gevraagd of men 
bereid is om (iets) meer te reizen bij uitwedstrijden als daarmee een goede, volwaardige competitie kan 
worden geboden met zo gering mogelijke krachtverschillen. Een meerderheid is hiertoe bereid. De 
deelnemers uit de enquêtes zijn hierover het meest positief, ruim 85% is bereid om meer te reizen bij 
uitwedstrijden. Van de deelnemers van de ledenpanel geeft 65% aan het geen probleem te vinden om 
wat verder te reizen om daarmee voor kleine krachtsverschillen te zorgen.  
 
Aan de deelnemers van het ledenpanel en de enquêtes is tevens gevraagd wat voor hun het 
belangrijkste punt is om rekening mee te houden bij het samenstellen van de indeling van de competite. 
Hierbij kon gekozen worden uit de reisafstand en de krachtsverschillen. 75% tot 80% vindt de 
krachtsverschillen hierbij het belangrijkste.  

5.3.4 Indelingen 

Momenteel worden de competities per district ingedeeld. Tussen de districten zou meer samenwerking 
moeten komen. Er dient niet alleen gekeken te worden naar in welk district een vereniging zit, maar 
welke teams het beste bij elkaar kunnen worden ingedeeld om een goede, volwaardige competitie aan 
te kunnen bieden. De krachtsverschillen zijn het belangrijkste aspect bij het samenstellen van de 
indelingen.  
 
De competities van het vrouwenvoetbal worden vanuit de districten georganiseerd. Er kan echter ook 
voor worden gekozen om het vrouwenvoetbal vanuit één centraal punt te organiseren. Het voordeel 
hiervan is, is dat er één aanspreekpunt is en dat hierbij ook dezelfde overwegingen en beslissingen 
worden genomen. Nu kan de indeling per district nogal verschillen.  
 

Aanbeveling 6:  
Het loslaten van de districtsgrenzen bij het samenstellen van de indelingen voor het 
vrouwenvoetbal. Hierdoor kunnen meer dan nu alle elftallen op het eigen niveau worden 
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ingedeeld. Net als bij de organisatie van de bekerpoules mannen hoofd- en eerste klassen en 
de 2e, 3e en 4e divisies in het jeugdvoetbal wordt na het vaststellen van de indeling per poule 
bepaald welk district de organisatie voor haar rekening neemt. 
 
 
 

Aanbeveling 7:  
Voor het vrouwenvoetbal in categorie A wordt in alle districten dezelfde speeldagenkalender 
gehanteerd. Deze speeldagenkalender is afgestemd op de speeldagenkalender van de 
hoogste klasse in de piramide. 
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met activiteiten, zoals carnaval en Koninginnedag. 

5.4 Invoeren van najaars- en voorjaarscompetities 

Om te zorgen voor minder grote krachtsverschillen en kleinere reisafstanden zou het invoeren van 
najaars- en voorjaarscompetities in het lagere (derde klasse en lager) vrouwenvoetbal een optie zijn. 
Deze optie is daarom voorgelegd aan de deelnemers van het ledenpanel en de enquêtes.  
Een meerderheid geeft aan geen bezwaren te hebben tegen het organiseren van het lagere 
vrouwenvoetbal in twee afzonderlijke competities. Uit het ledenpanel komt naar voren dat ruim 60% 
geen bezwaren heeft tegen het invoeren van najaars- en voorjaarscompetities. De deelnemers van de 
enquête zijn minder terughoudend: ruim 80% heeft hier geen bezwaar tegen.  
 
 
Degene die wel bezwaren hebben tegen het invoeren van najaars- en voorjaarscompetities in het 
lagere vrouwenvoetbal geven hiervoor onder andere de volgende argumenten: 

 Hiermee wordt een negatief signaal afgegeven  vrouwenvoetbal wordt niet serieus genomen / 
mickey mouse competitie 

 Is niet nodig bij betere promotie/degradatieregeling 

 Het niveau gaat omlaag 

 Vaak dezelfde tegenstanders 

 Een hele competitie is leuker 

 
Het organiseren van twee competities kent ten opzichte van de huidige competitieopzet veel voordelen. 
Halverwege het seizoen vindt een algehele herindeling plaats, waardoor alle teams in het voorjaar aan 
een nieuwe competitie beginnen en dus weer meer op het eigen niveau gaan spelen. Er kan met de 
organisatie van najaars- en voorjaarscompetities meer dan voorheen rekening worden gehouden met 
krachtsverschillen en reisafstanden. Ook wordt hiermee het probleem van onvolledige poules als 
gevolg van terugtrekkingen voorkomen. Alle teams spelen in het najaar in een poule van 12 een halve 
competitie en na het doorvoeren van een algehele herindeling in het voorjaar in een poule van 6 (hele 
competitie). Het spanningselement wordt vergroot, er worden meer wedstrijden op het eigen niveau 
gespeeld en er zijn minder wedstrijden op een doordeweekse avond. 

 

Aanbeveling 8:  
In het vrouwenvoetbal met ingang van seizoen 2011/’12 de competitie in categorie B spelen in 
een najaars- en een voorjaarscompetitie, zoals hiervoor beschreven.  
Zoals bij aanbeveling 4 reeds aangegeven: De derde klassen zien als een  
“overgangsklasse”. In de derde klassen derhalve gewoon in schema 12 spelen. Najaars- en 
voorjaarscompetities vanaf de vierde klassen invoeren. 
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6. Aanpassingen 

Op basis van de inventarisatie van de huidige competitie, het ledenpanel, de enquêtes en de 
klankbordgroep is het duidelijk geworden welke aanpassingen er in het vrouwen veldvoetbal gedaan 
kunnen c.q. moeten worden om te competitie te verbeteren.  
Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de doelstelling, te weten „het te komen tot een 
competitieopzet waardoor vrouwen en meisjes zich op het eigen niveau kunnen ontwikkelen in een 
omgeving die het best aansluit op de belevingswereld van de speelsters‟.  
Dit houdt dus in dat zowel de top van het vrouwenvoetbal aangepast moet worden, zodat de talenten 
en beste speelsters de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en eventueel te kunnen doorstromen 
naar het niveau van de Eredivisie. Daarnaast moet bij het aanpassen van de competitiestructuur van 
het vrouwenvoetbal ook rekening gehouden worden met de speelsters die onder de top actief zijn. 
 
Na het gehouden onderzoek is het duidelijk geworden dat er qua structuur van het vrouwen veldvoetbal 
nog een hoop te verbeteren valt. De opbouw qua verdeling van klassen is niet logisch en kan per 
district erg verschillen.  
 
Rekeninghoudend met de resultaten van het onderzoek en de huidige competitie is dit het voorstel voor 
de aanpassing van de competitiestructuur van het vrouwen veldvoetbal: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eredivisie 

Topklasse 

Hoofdklasse zaterdag Hoofdklasse zondag 

2 × een 1
e
 klasse zaterdag  2 × een 1

e
 klasse zondag 

4 × een 2
e
 klasse zaterdag 

4 × een 2
e
 klasse zondag 

3
e
 klasse (16 poules) 

4
e
 klasse (32 poules) 

5
e
 klasse (zaterdag 42 poules; zondag 54 poules) 
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6.1 Aanpassingen 

In het voorstel voor de nieuwe competitiestructuur zijn een aantal belangrijke wijzigingen te zien: 

 De hoofdklasse wordt gesplitst in een hoofdklasse zaterdag en zondag 

 Boven de twee hoofdklassen komt een topklasse 
Voor deze twee belangrijkste aanpassingen is om een aantal redenen gekozen. Momenteel is het zo 
dat er vier 1

e
 klassen zijn. De kampioenen hiervan spelen nog een soort nacompetitie tegen elkaar en 

uiteindelijk promoveren daarvan de beste twee naar de hoofdklasse. Het gegeven dat de kampioen van 
de 1

e
 klasse niet automatisch promoveert naar de hoofdklasse zorgt voor veel onvrede, zoals dit ook 

blijkt uit de gehouden enquêtes. Men vindt dat de kampioen altijd hoort te promoveren. Als echter de 
kampioenen van de vier 1

e
 klassen automatisch zouden promoveren naar de hoofdklasse betekent dit 

dat er vier teams uit de hoofdklasse moeten degraderen. Dit zorgt voor te veel en grote verschuivingen 
binnen deze competitie.  
Door de hoofdklasse te verdelen in zaterdag en zondag komen er twee hoofdklassen. Hierdoor kunnen 
de kampioenen van de 1

e
 klassen automatisch promoveren zonder dat dit ten koste gaat van de 

kwaliteit van de competitie.  
Door het invoeren van een topklasse boven de hoofdklassen worden de verschillen in de top van het 
vrouwenvoetbal kleiner. Dit zou uiteindelijk moeten zorgen voor een betere aansluiting c.q. 
doorstroming naar de Eredivisie.  
Met deze nieuwe competitiestructuur wordt gezorgd voor een duidelijke en overzichtelijke piramide.  
 
Er is in de klankbordgroep gediscussieerd over een aparte piramide voor het zaterdag- en 
zondagvoetbal. De klankbordgroep heeft echter de conclusie getrokken dat dit op voetbaltechnische 
gronden geen goede ontwikkeling zou zijn. De top in het vrouwenvoetbal is te smal om voor beide 
speeldagen een aparte piramide te hanteren. Hierdoor worden de krachtsverschillen in de top van de 
piramide te groot. De klankbordgroep is van mening dat de structuur zo moet worden aangepast, 
waardoor speelsters in de top zich het best kunnen ontwikkelen, waardoor de aansluiting met en 
doorstroming naar de eredivisie (BVO's) verbeterd wordt. 
De voorgestelde aanpassing zal voor met name de verenigingen in de eerste klassen gevolgen hebben 
voor de reisafstanden. Zoals ook uit de enquête blijkt speelt dit echter een ondergeschikte rol. Voor de 
ontwikkeling van de speelsters, het spanningsveld in de competitie en dus het aanzien en imago van 
het vrouwenvoetbal is het verstandig de top de versmallen. Zie hiervoor ook de argumenten, die 
worden genoemd onder het hoofdstuk "voetbaltechnische aspecten". Ook om de clubs uit de eerste 
klassen tegemoet te komen, wordt in dit voorstel ook aanbevelingen gedaan om de KNVB een grotere 
rol toe te bedelen op het gebied van ondersteuning van die verenigingen, die mee willen gaan in de 
ambitie van de KNVB om de aansluiting bij de internationale top in het vrouwenvoetbal te realiseren. 

 

Aanbeveling 9:  

Het invoeren van een nieuwe piramide in het vrouwenvoetbal, zoals weergegeven op de 
afbeelding op pagina 14. 

6.2 Voetbaltechnische consequenties 

Het is noodzakelijk de voetbalpiramide binnen het vrouwenvoetbal te optimaliseren. Een opzet waarbij 
de top smaller wordt en de kwaliteit dus is gebundeld.  
 
Waarom is optimalisatie noodzakelijk? Kern van de zaak is dat de beste clubs met de beste speelsters 
tegen elkaar dienen te spelen: kwaliteit in de top. Dat leidt tot meer spanning in wedstrijden, meer 
spanning in de competitie, betere kwaliteit van de wedstrijden.  
 
Betere wedstrijden op het hoogste niveau en meer wedstrijden op alle niveaus. Niet alleen een 
verbetering in de top van het vrouwenvoetbal, maar ook een verbetering in de breedte. Meer wedstrijd- 
en competitiespanning op het hoogste niveau, meer aantrekkingskracht.  
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Wie  recht wil doen aan de kwaliteiten en de individuele ontwikkeling van spelers is niet gebaat bij een 
situatie waarin ongeveer 48 teams van gemiddeld 16 speelsters uitkomen op hetzelfde niveau – de 
landelijke 1ste klasse. In deze groep van ruim 768 speelsters komen speelsters uit met te grote 
kwaliteitsverschillen. 
Daarnaast is het zo dat de kampioen van de 1ste klasse nu niet rechtstreeks kan promoveren naar de 
hoofdklasse. Zij spelen nog een soort nacompetitie waarvan de nummer een en twee alleen 
promoveren. Daarnaast is het verschil in kwaliteit in de eerste klasse te groot. 
 
Het is zaak dat elke voetbalster de kans krijgt en heeft om zich volledig te ontwikkelen op haar niveau 
en ambitie. Een optimale en daarop afgestemde competitiestructuur is daarvoor essentieel. Een 
competitiestructuur dus die beter is afgestemd op de uiteenlopende kwaliteiten van al die individuen. 
Daarmee is niet alleen de ontwikkeling gediend van de afzonderlijke speelsters in het algemeen, maar 
ook de ontwikkeling van het voetbal in het bijzonder. Op dit moment spelen te veel speelsters op een 
niveau waar ze niet thuishoren. Hiermee wordt het voetballen geen goede dienst bewezen.  
 
Naast het feit dat de voetbalster de kans krijgt om zich te ontwikkelen op niveau en ambitie gaat dit ook 
op voor de club. Voor iedere club bestaat er de mogelijkheid om op zijn/haar niveau te acteren. Clubs 
die ambitieus zijn en ook graag willen krijgen in de toekomst de mogelijkheid om een belangrijke rol te 
spelen in de top van het vrouwenvoetbal.  
 
Daarnaast zal in de top als het gaat om kader en kaderontwikkeling hogere eisen kunnen worden 
gesteld aan het voetbaltechnisch kader om ook op deze manier de kwaliteit van het meisjes- en 
vrouwenvoetbal te verhogen en te verbeteren.   
 
De meest getalenteerde speelsters dienen dus uit te komen op een hoger gelegen podium. In de 
context van spanning, strijd, dynamiek en de besten tegen de besten zijn de ontwikkelingskansen het 
grootst.  
 
Invoering van een nieuw te vormen topklasse met daaronder twee hoofdklasse (zaterdag en zondag) 
en vier 1e klasse zou meer tegemoet komen aan die behoefte dan wanneer de huidige situatie wordt 
gehandhaafd. Met een topklasse en twee hoofdklasse wordt bijvoorbeeld gerespecteerd dat sportieve 
uitgangspunten leidend zijn in beleid. Ook belangrijk: met de nieuwe structuur is een evenwichtige 
opbouw en samenhang van de piramide gegarandeerd. Er wordt niet te snel uitgewaaierd in de 
breedte.  
De invoering van een extra tussenlaag, een topklasse en twee hoofdklasse, in de voetbalpiramide in de 
vorm van een topklasse en 2 hoofdklasse vormt een noodzakelijk geachte verdergaande concentratie 
van kwaliteit. Handhaving van de bestaande structuur wordt niet wenselijk geacht. Deze structuur kent 
een te snelle verbreding van de top naar basis. De leidt tot verwatering van kwaliteit, zodat speelsters 
uitkomen op een niveau dat niet overeenkomt met wat zij in hun mars hebben. Dat heeft ook als 
consequentie dat het voetbal de optimale ontplooiing van hun talent wordt onthouden.   

6.3 Ontwikkeling van de top 

Uit de bespreking met de klankbordgroep vrouwenvoetbal is duidelijk naar voren gekomen dat in de top 
van het vrouwenvoetbal iedereen hetzelfde doel heeft, namelijk om zo‟n situatie te creëren dat de beste 
speelsters zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Een discussie die hierbij veel gevoerd wordt  
is of de nieuwe topklasse nu op zaterdag of zondag gespeeld moet worden of dat de nieuwe topklasse 
gesplitst moet worden in zaterdag en zondag. Voor de ontwikkeling van de top is het van belang dat er 
één topklasse komt, zodat de verschillen in niveau niet te groot worden. Of de topklasse dan op 
zaterdag of zondag gespeeld moet worden daar verschillen de meningen over, al heeft de meerderheid 
een voorkeur voor de zaterdag. Zaterdag is momenteel al de speeldag van de huidige hoofdklasse en 
aangezien op zaterdag de meeste speelsters actief zijn is het verstandig om zaterdag als vaste 
speeldag voor de top te houden.  
 
In de nieuwe competitiestructuur zit er onder de Eredivisie één topklasse en twee hoofdklassen. Deze 
klassen zijn echt bedoeld voor de top van het vrouwenvoetbal. Hierbij kan er dus aan worden gedacht 
om bepaalde eisen te stellen aan verenigingen die hierin actief willen zijn, zoals een minimum aantal 
trainingen per week, een gediplomeerde trainer etc. Voor verenigingen die in de top- en hoofdklassen 
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actief zijn is het belangrijk dat zij voldoende kader hebben om voor een goed beleid en een goede 
organisatie te zorgen. Hierbij zou de KNVB een sturende rol kunnen spelen.  
 

Aanbeveling 10:  

Om verenigingen die mee willen gaan in de ambitie van de KNVB te ondersteunen wordt een 
werkgroep opgericht, die belast wordt met het doen van voorstellen aan het bestuur 
amateurvoetbal op het gebied van ondersteuning van de verenigingen in de top-, hoofd- en 
eerste klassen van het vrouwenvoetbal. Deze ondersteuning richt zich hoofdzakelijk op het 
deelnemen aan een vrijwillig traject met als doel de verenigingen sterker te maken, een 
kwaliteitsverbetering te realiseren op het gebied van het bestuurlijke en technisch kader, het 
invullen van randvoorwaarden waardoor deze verenigingen zich beter kunnen onderscheiding 
met een topsportklimaat voor voetballende vrouwen en meisjes. Deze verenigingen kunnen 
een regionale voortrekkersrol gaan vervullen. Het traject kan uiteindelijk leiden tot certificering 
van verenigingen. Ook de samenwerking tussen BVO's en amateurverenigingen spelen hierin 
een belangrijke rol. 

6.4 Eredivisie 

De Eredivisie vrouwenvoetbal heeft een belangrijke plek in het vrouwenvoetbal. Niet alleen als het gaat 
om de uitstraling van het vrouwenvoetbal, maar ook voor de top van het vrouwenvoetbal dat hieronder 
zit.  
De samenwerking tussen de BVO‟s en de satellietclubs zorgt naast de positieve kanten ook voor een 
aantal kritiekpunten. Een punt dat veel naar voren is gekomen is dat speelsters van de BVO‟s kunnen 
worden uitgeleend aan de satellietclubs. Dit wordt door veel andere verenigingen in de hoofdklasse 
gezien als competitievervalsing.  
Om dit tegen te gaan dienen er duidelijke regels te komen omtrent het uitlenen van speelsters. Ook 
dient er nagedacht te worden over eventuele opleidingen/beloftenteams bij de BVO‟s.  
Aangezien de Eredivisie een belangrijk onderdeel is van het vrouwenvoetbal en de toekomst van de 
Eredivisie nog onzeker is, is het belangrijk om bij de evaluatie van de Eredivisie niet alleen de BVO‟s en 
de satellietclubs te betrekken, maar ook de verenigingen uit de huidige hoofdklasse en eventueel de 1

e
 

klasse.  
De komst van de eredivisie en deelname van tweede elftallen aan de competitie in de eerste klassen 
levert ook knelpunten op. Regelmatig wordt de term "competitievervalsing" genoemd als het gaat om de 
speelsters die satellietclubs kunnen opstellen. Het vrouwenvoetbal is er gelet op de omvang (nog) niet 
aan toe een gescheiden competitie te organiseren voor eerste- en reserve-elftallen. De nieuwe 
competitieopzet (1 topklasse en 2 hoofdklassen) zal er toe leiden dat de krachtsverschillen op het 
derde niveau (nu de eerste klassen) aanzienlijk minder gaan worden. De aanpassing komt dus deels 
tegemoet aan dit knelpunt. De samenwerking tussen BVO's en satellietclubs verdient echter wel meer 
aandacht. In de ontwikkelingen rond de eredivisie moeten meer dan voorheen ook de besturen van de 
satellietclubs en de andere clubs uit de top van de piramide worden betrokken. Centraal moet de 
ontwikkeling van de speelsters staan. De doorstroming van speelsters naar BVO's in de eredivisie moet 
worden verbeterd. 
 
 

Aanbeveling 11:  

Het in het leven roepen van een overlegorgaan, geïnitieerd door de KNVB, waarbij wordt 
gesproken over ontwikkelingen in de top van het vrouwenvoetbal. Aan dit overleg nemen niet 
alleen de BVO's deel, maar ook de verenigingen, die uitkomen in de nieuwe top- en 
hoofdklassen.  

Aanbeveling 12:  

Om te voorkomen dat nieuwe verenigingen of elftallen buiten de promotie-/degradatieregeling 
om en dus op niet-sportieve gronden zich door middel van een samenwerkingsverband met 
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een in de Eredivisie uitkomende BVO een plaats verwerven in de top van de piramide 
vaststellen dat een BVO bij het aangaan van een samenwerkingsverband (het zoeken van 
een satellietclub) verplicht is die samenwerking aan te gaan met een vereniging die uitkomt in 
de top- of hoofdklasse. 

6.5 Beker 

De bekercompetitie is door meerdere verenigingen aangehaald bij de enquêtes. Over de 
bekercompetities zijn veel verenigingen niet tevreden en hier zouden ook de nodige verbeteringen 
doorgevoerd kunnen worden. Als ervoor wordt gekozen om de competitiestructuur voor het vrouwen 
veldvoetbal te wijzigen is het verstandig om dan ook meteen de bekercompetitie hierbij mee te nemen. 
Alle wijzigingen en verbeteringen kunnen dan meteen worden ingevoerd.  
De bekercompetitie zal gescheiden worden in categorie A en B. Bij de categorie A zal bij de beker een 
extra scheiding plaatsvinden. De 1

e
 en de 2

e
 klassen komen samen in een bekercompetitie. 

Hoofdklasse en hoger (dus met uiteindelijk de instroom van teams uit de Eredivisie) hebben een aparte 
bekercompetitie.  
Voor de categorie B (3

e
 klassen en lager) is een aparte bekercompetitie.  

Voor alle bekercompetities geldt dat er voorafgaand aan de competitie in poules gespeeld wordt.  
 

Aanbeveling 13:  
De bekercompetitie wordt op drie verschillende niveaus georganiseerd en wel als volgt:  

 de clubs uit de Eredivisie (BVO's), top- en hoofdklassen spelen om de landelijke beker  

 de clubs uit de eerste en tweede klassen spelen landelijk (centraal geregeld) om de 
beker voor categorie A  

 de clubs uit de derde klassen en lager spelen per district om de beker voor categorie B 

6.6 Arbitrage 

Bij het verbeteren van de kwaliteit van de competitie voor het vrouwen veldvoetbal speelt de arbitrage 
een belangrijke rol. Zowel de KNVB- als de clubscheidsrechters dienen van zodanig niveau te zijn dat 
zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de competitie. Hierover zal met de afdeling 
scheidsrechterszaken duidelijk besproken moeten worden hoe en op welke manier de arbitrage voor 
het vrouwen veldvoetbal verbeterd gaat worden.  

Aanbeveling 14:  

Het overleg coördinatoren scheidsrechterszaken verzoeken te komen tot een Plan van 
Aanpak met als doel te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de arbitrage in het 
vrouwenvoetbal.  

6.7 Promotie-/degradatieregeling 

Door het aanpassen van de competitiestructuur en het in een aantal klassen invoeren van 
periodekampioenschappen is het noodzakelijk dat de promotiedegradatieregeling wordt aangepast.  
 
De promotie-/degradatieregeling om te komen tot de nieuwe structuur/piramide is opgenomen in bijlage 
4.  
 
In de promotie-/degradatieregeling wordt geen rekening gehouden met de speeldag in de top van de 
piramide. Er is geen “mitsen en maren-regeling” geschreven. Er wordt steeds naar bevind van zaken 
gehandeld, waarbij de mogelijkheid niet wordt uitgesloten dat als gevolg hiervan een hoofd-, of eerste 
klasse in enig seizoen met 13 teams zal aanvangen. 
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6.8 Evaluatie en monitoring 

Bij het doorvoeren van aanpassingen in de competitiestructuur is het uiteraard van belang dat deze 
aanpassingen gevolgd en geavaleerd worden. Hierbij zal bekeken moeten worden of de aanpassingen 
ervoor zorgen dat het gestelde doel behaald wordt en welke punten eventueel verbeterd moeten 
worden.  
De stuurgroep zal in samenwerking met de klankbordgroep zorgen voor de evaluatie en monitoring van 
de aanpassingen in de competitie vrouwen veldvoetbal. Uiteraard is het raadzaam om hierbij gebruik te 
maken van kennis uit de districten en verengingen.  
 

Aanbeveling 15:  

De nieuwe competitieopzet gaat van start in het seizoen 2011/'12. Tijdens het seizoen 
2012/'13 vindt een evaluatie plaats. In deze evaluatie worden de BVO's en de 
amateurverenigingen betrokken. Speciale aandacht hierbij verdient de positie van de 
satellietclubs. 

Voorstel is de huidige klankbordgroep (zie pagina 5; 3.1.2) hierbij te betrekken. 

Aanbeveling 16 

Voorafgaand aan de regio- en districtsvergaderingen wordt begin oktober in ieder district een 
informatiebijeenkomst gehouden voor alle verenigingen met vrouwenvoetbal. Enerzijds om de 
verenigingen tijdig op de hoogte te brengen van de inhoud van dit rapport, anderzijds met als 
doel het draagvlak te vergroten. 

6.9 Zeventallen 

Er is weinig behoefte aan een competitie voor zeventallen. Desondanks blijft de KNVB de mogelijkheid 
bieden om voor verenigingen die onvoldoende speelsters hebben een volwaardig elftal op de been te 
brengen deel te nemen aan een competitie voor zeventallen op recreatief niveau. Dit wordt niet verder 
gereglementeerd. Districten kunnen dit op grond van behoefte binnen het district naar eigen inzicht 
invullen en organiseren. 

6.10 Speeldagenkalender 

De districten hanteren allemaal een eigen speeldagenkalender. Om betere aansluiting te vinden bij de 
speeldagenkalenders voor de top van de piramide en vanwege het feit dat de competities voor vrouwen 
allemaal districtsoverschrijdend georganiseerd gaan worden is het een must om voor het totale 
vrouwenvoetbal één speeldagenkalender vast te stellen. Het kan namelijk vanaf het seizoen 2011/'12 
regelmatig voorkomen dat een elftal uitkomt in een poule, die georganiseerd wordt door het ene district, 
terwijl het in een ander district deelneemt aan de bekercompetitie. 
 

Als gevolg van de reisafstanden wordt bepaald dat alle wedstrijden van de nieuwe top- en hoofdklassen 
in principe om 14.30 uur aanvangen. 

Voor verenigingen die met een vrouwenelftal, uitkomende in de top- of hoofdklasse, op het hoofdveld 
spelen, geldt dat extra aandacht wordt besteed aan de nummering van heren 1 en het betreffende 
vrouwenteam. Dit moet zoveel als mogelijk zien te voorkomen dat deze elftallen op volledige 
wedstrijddagen een thuiswedstrijd om 14.30 uur spelen.  
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7. Bijlagen 

7.1 Uitwerkingen ledenpanel Power Point 
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7.2 Uitwerkingen ledenpanel Excel 
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  Ben je actief in één of meer van onderstaande rollen?   

  - Vrouwelijke speler 10,9% 

  - Bestuurslid 47,3% 

  - Trainer / coach 52,5% 

  Total 100,0% 

    1441 

      

      

  District   

  Noord 13,7% 

  Oost 21,9% 

  West I 19,4% 

  West II 14,2% 

  Zuid I 17,2% 

  Zuid II 13,6% 

  Total 100,0% 

    1441 
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7.3 Uitwerkingen enquêtes  
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7.4 Promotiedegradatieregeling seizoen 2010/’11 

Bij het samenstellen van de promotie-/‟degradatieregeling is rekening gehouden met het aantal niveaus 
en het aantal elftallen per district. Onderstaand overzicht wordt duidelijk dat dit enorm varieert: 
 

Zaterdagcompetitie Niveau’s 
vanaf 
Tweede 
klassen 

Totaal 
aantal 
elftallen 

 Zondagcompetitie Niveau’s 
vanaf 
Tweede 
klassen 

Totaal 
aantal 
elftallen 

West I 4 110  West I 4 198 

West II 4 151  West II 4 93 

Zuid I 3 94  Zuid I 4 215 

Zuid II 0 0  Zuid II 5 296 

Oost 3 139  Oost 4 213 

Noord 4 356  Noord 0 0 

 
Met de promotie-/degradatieregeling is getracht deze verschillende piramides in elkaar te vlechten. Het  
spreekt voor zich dat het enkele seizoenen zal duren voordat ieder team op het eigen niveau uitkomt. 
Juist om deze reden is het verstandig om vanaf de derde klassen met najaars- en voorjaarscompetities 
te gaan spelen. Niet alleen door middel van het soepel toepassen van tussentijdse herindelingen in de 
najaars(kwalificatie)reeks, maar ook de algemene herindeling voor de voorjaarsreeks wordt dit sneller 
bereikt. 
 
Per niveau (klasse) is aangegeven welke elftallen zich voor die betreffende klasse plaatsen. 
 

Topklasse 
- de nummers 1 tot en met 9 van de hoofdklasse (9) 
- de nummers 1 van de eerste klassen (4) spelen met de nummers 10 en 11 van de hoofdklasse 

(2) om drie plaatsen in de nieuwe topklasse. (3) 
 

Hoofdklassen 
- de nummer 12 van de hoofdklasse (1) 
- de verliezers van de nacompetitiewedstrijden tussen de kampioenen van de eerste klassen en 

de nummers 10 en 11 van de hoofdklasse (3) 
- de nummers 2 tot en met 6 van de eerste klassen (20) 

 
Eerste Klassen zaterdag 

- de nummers 7 tot en met 11 van de eerste klassen (10) 
- de nummers 1, 2 en 3 van de tweede klassen (12) 
- de nummer 4 van de tweede klasse Noord en West II (2) 
- toelichting: de keuze voor de nummers 4 van Noord en West II is gebaseerd op het aantal 

elftallen in die districten en het feit dat aan de tweede klasse in West II ook elftallen van Zuid I 
deelnemen. 

 
Eerste Klassen zondag 

- de nummers 7 tot en met 11 van de eerste klassen (10) 
- de nummers 1 en 2 van de tweede klassen (10) 
- de nummers 3 van de tweede klassen West I, Zuid I, Zuid II en Oost (4) 
- toelichting: de keuze voor de nummers 3 van West I, Zuid I, Zuid II en Oost is gebaseerd op het 

aantal elftallen in die districten. 
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Tweede klassen zaterdag 

 Eerste klassen zaterdag De nummers 12 2 

Noord Tweede klassen  De nummers 5-6-7-8-9-10 6 

West II Tweede klassen De nummers 5-6-7-8-9-10 6 

Oost Tweede klassen De nummers 4-5-6-7-8-9 6 

West I Tweede klassen De nummers 4-5-6-7-8-9 6 

Noord Derde klassen (3) De nummers 1-2-3 9 

West II Derde klassen (2) De nummers 1-2+beste nr.3 5 

Oost Derde klassen (5) De nummers 1 5 

West I Derde klassen (2) De nummers 1 2 

Zuid I Derde klassen (1) De nummers 1 1 

 
Derde Klassen zaterdag 

Noord Tweede klassen  De nummers 11-12 2 

West II Tweede klassen De nummers 11-12 2 

Oost Tweede klassen De nummers 10-11-12 3 

West I Tweede klassen De nummers 10-11-12 3 

Noord Derde klassen (3) De nummers 4-5-6-7-8-9-10 21 

West II Derde klassen (2) De nummers 3 (1x)-4-5-6-7-8 11 

Oost Derde klassen (5) De nummers 2-3-4-5 20 

West I Derde klassen (2) De nummers 2-3-4-5-6 10 

Zuid I Derde klassen (1) De nummers 2-3-4-5 4 

Noord  Vierde klassen (10) De nummers 1 10 

West II Vierde klassen (5) De nummers 1  5 

West I  Vierde klassen (3) De nummers 1 3 

Zuid I Vierde klassen (2) De nummers 1 2 

 
Vierde Klassen zaterdag 

Noord Derde klassen (3) De nummers 11-12 6 

West II Derde klassen (2) De nummers 9-10-11-12 8 

Oost Derde klassen (5) De nummers 6-7-8-9-10-11 30 

West I Derde klassen (2) De nummers 7-8-9-10 8 

Zuid I Derde klassen (1) De nummers 6-7-8-9-10-11-12 7 

Noord  Vierde klassen (10) De nummers 2-3-4-5-6 50 

West II Vierde klassen (5) De nummers 2-3-4-5 20 

West I  Vierde klassen (3) De nummers 2-3-4-5 12 

Oost Vierde klassen (6) De nummers 1-2-3 18 

Zuid I Vierde klassen (2) De nummers 2-3 4 

Noord Vijfde klassen (16) De nummers 1 16 

West II Vijfde klassen (5) De nummers 1  5 

West I Vijfde klassen (3) De nummers 1 3 

Zuid I Vijfde klassen (5) De nummers 1 5 

 
 

Vijfde klassen zaterdag 

Noord  Vierde klassen (10) De nummers 7-8-9-10-11-12 60 

West II Vierde klassen (5) De nummers 6-7-8-9-10-11-12-13 36 

West I  Vierde klassen (3) De nummers 6-7-8-9-10-11-12 21 

Oost Vierde klassen (6) De nummers 4-5-6-7-8-9-10-11-12 50 

Zuid I Vierde klassen (2) De nummers 4-5-6-7-8-9-10-11-12 18 

Noord Vijfde klassen (16) De nummers 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 172 

West II Vijfde klassen (5)  De nummers 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 51 

West I Vijfde klassen (3) De nummers 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 38 

Zuid I Vijfde klassen (5) De nummers 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 58 

  Totaal op laagste niveau 504 
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Tweede klassen zondag 

 Eerste klassen zondag De nummers 12 2 

Zuid II Tweede klassen  De nummers 4-5-6-7-8-9-10 7 

Zuid I Tweede klassen De nummers 4-5-6-7-8-9-10 7 

Oost Tweede klassen De nummers 4-5-6-7-8-9-10 7 

West I Tweede klassen De nummers 4-5-6-7-8-9 6 

West II Tweede klassen De nummers 3-4-5-6 4 

Zuid II Derde klassen (2) De nummers 1-2 4 

Zuid I Derde klassen (2) De nummers 1-2 4 

Oost Derde klassen (3) De nummers 1 3 

West I Derde klassen (2) De nummers 1 2 

West II Derde klassen (2) De nummers 1 2 

 
Derde klassen zondag 

Zuid II Tweede klassen  De nummers 11-12 2 

Zuid I Tweede klassen De nummers 11-12 2 

Oost Tweede klassen De nummers 11 1 

West I Tweede klassen De nummers 10-11-12-13 4 

West II Tweede klassen De nummers 7-8-9-10-11 5 

Zuid II Derde klassen (2) De nummers 3-4-5-6-7-8 12 

Zuid I Derde klassen (2) De nummers 3-4-5-6-7-8 12 

Oost Derde klassen (3) De nummers 2-3-4-5-6-7-8 21 

West I Derde klassen (2) De nummers 2-3-4-5-6 10 

West II Derde klassen (2) De nummers 2-3-4-5 8 

Zuid II Vierde klassen (4) De nummers 1 4 

Zuid I Vierde klassen (4) De nummers 1 4 

Oost Vierde klassen (6) De nummers 1 6 

West I Vierde klassen (5) De nummers 1 5 

 
Vierde klassen zondag 

Zuid II Derde klassen (2) De nummers 9-10-11-12 8 

Zuid I Derde klassen (2) De nummers 9-10-11-12 8 

Oost Derde klassen (3) De nummers 9-10-11 5 

West I Derde klassen (2) De nummers 7-8-9-10-11 10 

West II Derde klassen (2) De nummers 6-7-8-9-10-11-12 14 

Zuid II Vierde klassen (4) De nummers 2-3-4-5-6-7-8 28 

Zuid I Vierde klassen (4) De nummers 2-3-4-5 16 

Oost Vierde klassen (6) De nummers 2-3-4-5 24 

West I Vierde klassen (5) De nummers 2-3-4-5 20 

West II Vierde klassen (3) De nummers 1-2-3 9 

Zuid II Vijfde klassen (6) De nummers 1-2 12 

Zuid I  Vijfde klassen (11) De nummers 1 en de 2 beste nummers 2 13 

Oost Vijfde klassen (9) De nummers 1 en de 2 beste nummers 2 11 

West I Vijfde klassen (9) De nummers 1 en de 2 beste nummers 2 11 

West II Vijfde klassen (2) De nummers 1 en de beste nummer 2 3 
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Vijfde klassen zondag 

Zuid II Vierde klassen (4) De nummers 9-10-11-12 15 

Zuid I Vierde klassen (4) De nummers 6-7-8-9-10-11-12 28 

Oost Vierde klassen (6) De nummers 6-7-8-9-10-11-12 37 

West I Vierde klassen (5) De nummers 6-7-8-9-10-11-12 35 

West II Vierde klassen (3) De nummers 4-5-6-7-8-9-10-11-12 26 

Zuid II Vijfde klassen (6) De nummers 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 59 

Zuid I Vijfde klassen (11) De nummers 2 (9x)-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 118 

Oost Vijfde klassen (9) De nummers 2 (7x)-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 95 

West I Vijfde klassen (9) De nummers 2 (7x)-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 92 

West II Vijfde klassen (2) De nummers 2 (1x)-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 22 

Zuid II Zesde klassen (13) De nummers 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 152 

  Totaal op laagste niveau 649 

 
 
Algemene bepalingen 
Het is een feit dat de eindstanden bij het vrouwenvoetbal andere aantallen elftallen laat zien dan de 
aantallen van de indelingen, die per medio juli 2010 zijn geinventariseerd. 
Om deze reden moet er een algemene bepaling worden opgenomen in de promotie-
/degradatieregeling, waarin wordt bepaald op welke wijze open te vallen plaatsen als gevolg van 
herindelingen, terugtrekkingen, opheffingen en/of fusies worden opgevuld. Deze algemene bepaling 
ziet er als volgt uit: 
1. Open te vallen plaatsen als gevolg van herindelingen, terugtrekkingen, opheffingen en/of fusies 
worden door het district, waarin de open plaats valt opgevuld. 
2. Voor het opvullen van deze extra plaatsen is bepaald dat extra promotie voor gaat op het laten 
vervallen van degradatie. 
3. Het district maakt een keuze op basis van de eindstanden van de competitie 2010/‟11. 
4. Indien meerdere elftallen in aanmerking komen voor extra promotie wordt een keuze gemaakt op 
grond van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd.  
5. Komen als gevolg van dit gemiddelde meerdere elftallen in aanmerking voor promotie, dan beslist 
het doelsaldo. 
6. Is ook het doelsaldo gelijk, dan is het aantal gemaakte doelpunten beslissend. 
7. Is ook het aantal gemaakte doelpunten gelijk, dan beslist het lot. 
 
Er is voor gekozen geen extra promotiewedstrijden te spelen, daar pas definitief bekend is welke open 
plaatsen er vallen, na sluiting van de inschrijftermijn. 
 
Daarnaast is van belang te melden dat de inventarisatie van de indelingen per medio juli een 
momentopname is. Als gevolg van allerlei herindelingen kunnen de aantallen in de klassen, met name 
binnen categorie B, (sterk) verschillen. Om deze reden is deze regeling onder voorbehoud. Zo snel 
mogelijk na de algemene vergadering amateur voetbal wordt de definitieve regeling gepubliceerd. 
 

Promotiedegradatieregeling seizoen 2010/’11bij afwijzing van het 
voorstel 

Indien het voorstel tot aanpassing van de competitiestructuur wordt afgewezen komt de promotie-
/degradatieregeling er voor het seizoen 2010/‟11 als volgt uit te zien. 
 
Hoofdklasse 

 de nummer 12 degradeert naar de eerste klassen 

 de nummers 10 en 11 spelen op nader te bepalen wijze met de vier kampioenen van de 
eerste klassen om drie plaatsen in de hoofdklasse 

 
Eerste Klassen 

 de vier kampioenen spelen op nader te bepalen wijze met de nummers 10 en 11 van de 
hoofdklasse om drie plaatsen in de hoofdklasse  

 de nummers 11 en 12 degraderen naar de tweede klassen 
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Tweede klassen 

 De twee kampioenen van de tweede klassen van district West I spelen om één plaats in de 
eerste klasse 

 De kampioenen van de tweede klassen van de districten West II, Zuid I, Zuid II, Oost en Noord 
promoveren naar de eerste klassen 

 
Degradatie van de tweede naar de derde klassen is als volgt geregeld: 

 West I zaterdag: de nummers 11 en 12 

 West II zaterdag: de nummers 10, 11 en 12 

 Noord zaterdag: de nummers 10, 11 en 12 

 Oost zaterdag: de nummers 8 tot en met 12 

 West I zondag: de nummers 10,11 en 12 

 West II zondag: de nummer 11 

 Zuid I zondag: de nummers 11 en 12 

 Zuid II zondag: de nummers 11 en 12 

 Oost zondag: de nummers 9, 10 en 11 
 

Derde klassen 

 De kampioenen promoveren naar de tweede klassen 

 De nummers laatst en voorlaatst degraderen naar de vierde klassen 
 
Vierde klassen en lager  

 De kampioenen promoveren naar de naastgelegen hogere klasse 

 De degradanten degraderen naar de naastgelegen lagere klasse 
 
Algemene bepalingen 

 Indien als gevolg van deze promotie-/degradatiepoules (of als gevolg van terugtrekkingen, 
fusies e.d.)  in een klasse poules van 11 of minder ontstaan worden deze plaatsen vanuit de 
naastgelegen lagere klasse opgevuld. 

 In eerste instantie komen de elftallen die tijdig, doch uiterlijk 1 juni 2011 een verzoek hebben 
ingediend voor een hogere indeling in aanmerking voor deze extra promotieplaatsen 

 Zijn nog niet alle poules tot 12 aangevuld, dan worden de extra promotieplaatsen opgevuld op 
grond van de eindstanden van het seizoen 2010/11. 

 Indien meerdere elftallen in aanmerking komen voor extra promotie wordt een keuze gemaakt 
op grond van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd.  

 Komen als gevolg van dit gemiddelde meerdere elftallen in aanmerking voor promotie, dan 
beslist het doelsaldo. 

 Is ook het doelsaldo gelijk, dan is het aantal gemaakte doelpunten beslissend. 

 Is ook het aantal gemaakte doelpunten gelijk, dan beslist het lot. 

 Extra promotie gaat voor op het laten vervallen van degradatie 

 Promotie is ook voor de elftallen in categorie B verplicht.  
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7.5 Competitie-indeling seizoen 2011/’12 

De competitie-indeling ziet er als gevolg van de in bijlage 4 vastgestelde promotie-/degradatieregeling 
als volgt uit: 
 

- 1 topklasse met 12 elftallen (speeldag is zaterdag) 
 
Zaterdag      Zondag      
1 hoofdklasse (12 elftallen)    1 hoofdklasse (12 elftallen)  
2 eerste klassen (24 elftallen)    2 eerste klassen (24 elftallen) 
4 tweede klassen (48 elftallen)    4 tweede klassen (48 elftallen) 
8 derde klassen (96 elftallen)    8 derde klassen (96 elftallen) 
16 vierde klassen (192 elftallen)    16 vierde klassen (192 elftallen) 
 
504 elftallen in vijfde klassen     649 elftallen in vijfde klassen 
(42 poules van 12)     (53 poules van 12 en 1 poule van 13) 
 

7.6 Promotiedegradatieregeling seizoen 2011/’12 

De promotie-/degradatieregeling voor categorie A ziet als volgt uit: 
 
Topklasse 

- De nummers 11 en 12 degraderen naar de hoofdklassen 
- De nummers 9 en 10 spelen met de periodekampioenen van de hoofdklassen om twee 

plaatsen in de topklasse. 
 
Hoofdklassen 

- De kampioenen promoveren naar de topklasse 
- De periodekampioenen spelen met de herkansers van de topklasse om twee plaatsen in de 

topklasse 
- De nummers 11 en 12 degraderen naar de eerste klassen 
- De nummers 9 en 10 spelen met de periodekampioenen van de eerste klassen om vier 

plaatsen in de hoofdklasse 
 
Eerste klassen 

- De kampioenen promoveren naar de hoofdklassen 
- De periodekampioenen spelen met de herkansers van de hoofdklassen om vier plaatsen in de 

hoofdklassen. 
- De nummers 11 en 12 degraderen naar de tweede klassen 
- De nummers 9 en 10 spelen met de periodekampioenen van de tweede klassen om acht 

plaatsen in de eerste klassen 
 
Tweede klassen  

- De kampioenen promoveren naar de eerste klassen 
- De periodekampioenen spelen met de herkansers van de eerste klassen om acht plaatsen in 

de eerste klassen 
- De nummers 11 en 12 degraderen naar de derde klassen 

 
De promotie-/degradatieregeling voor categorie B ziet als volgt uit: 
 
Derde klassen  

- De kampioenen promoveren naar de tweede klassen 
- De periodekampioenen spelen met de herkansers van de tweede klassen om zestien plaatsen 

in de tweede klassen 
- De nummers 11 en 12 degraderen naar de vierde klassen 
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Najaarscompetitie (4

e
 en 5

e
 klassen) 

 
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 12/13 plaatsen zich voor de degradatiepoules. 
 
Voorjaarscompetitie 
 
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie 
afgewerkt. 
 
De indeling voor de voorjaarscompetitie ziet er als volgt uit: 
 
vierde klassen  

- 8 promotiepoules 
- 8 degradatiepoule 

 
Vijfde klassen 

- 42 promotiepoules op zaterdag 
- 53 promotiepoules op zondag 

 
Vierde klassen 

- De nummers 1 en 2 van de promotiepoules promoveren naar de derde klasse. 
- De nummers 3, 4, 5 en 6 van de degradatiepoules degraderen naar de vijfde klasse. 

 
Vijfde klassen 

- De nummers 1 van de promotiepoules promoveren naar de vierde klassen 
 
Algemene bepalingen 
1. Open te vallen plaatsen als gevolg van herindelingen, terugtrekkingen, opheffingen en/of fusies 
worden door het district, waarin de open plaats valt opgevuld. 
2. Voor het opvullen van deze extra plaatsen is bepaald dat extra promotie voor gaat op het laten 
vervallen van degradatie. 
3. Het district maakt een keuze op basis van de eindstanden van de competitie 2010/‟11. 
4. Indien meerdere elftallen in aanmerking komen voor extra promotie wordt een keuze gemaakt op 
grond van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd.  
5. Komen als gevolg van dit gemiddelde meerdere elftallen in aanmerking voor promotie, dan beslist 
het doelsaldo. 
6. Is ook het doelsaldo gelijk, dan is het aantal gemaakte doelpunten beslissend. 
7. Is ook het aantal gemaakte doelpunten gelijk, dan beslist het lot. 
 
Noot: 
De nieuwe competitiestructuur is zodanig ingericht waardoor er feitelijk te veel vijfde klassen zijn in 
relatie tot het aantal vierde klassen. Hier is echter bewust voor gekozen om de reisafstanden op het 
laagste niveau zo minimaal mogelijk te houden. 
 
Als gevolg van deze pd-regeling bestaat de kans dat sommige poules in de vierde klassen uit 13 of 14 
elftallen gaat bestaan. Op zich is dit geen probleem, omdat in de najaarscompetities toch een halve 
competitie wordt afgewerkt. Met de p.d.-regeling van de twee competities kan dit steeds van jaar tot 
jaar worden bijgestuurd. 
De kans dat dit daadwerkelijk gebeurt is echter minimaal, gezien het jaarlijkse aantal terugtrekkingen, 
herindelingen e.d.  
In de praktijk zal dit tot gevolg hebben dat er minder extra promotie als gevolg van de algemene 
bepalingen behoeft te worden doorgevoerd. 
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7.7 Bekercompetitie 

Met ingang van het seizoen 2011/‟12 wordt de bekercompetitie in verschillende categorieën verspeeld. 
Enerzijds om de krachtsverschillen op een acceptabel niveau te houden en anderzijds om ook de lager 
spelende elftallen een volwaardige, spannende bekercompetitie aan te bieden. Hierdoor hebben ook de 
lager spelende elftallen (recreatief) de kans zich te plaatsen voor een bekerfinale.  
 
Landelijke beker 
Deelname van: 

- 8 elftallen uit de Eredivsie 
- 12 elftallen uit de topklasse 
- 24 elftallen uit de hoofdklasse 
- 6 districtsbekerwinnaars 

 
De elftallen uit de top- en hoofdklassen en de 6 districtsbekerwinnaars van het seizoen 2010/‟11 
worden in de eerste ronde ingedeeld in poules van 4. Deze wedstrijden worden voorafgaand aan de 
start van de competitie afgewerkt. 
De 11 poulewinnaars spelen eerst na loting een tussenronde van 3 wedstrijden. 
De resterende poulewinnaars (5), de winnaars van de tussenronde (3) en de 8 elftallen uit de ere 
divisie spelen vervolgens om de landelijke beker.  
 
Categorie A 
De beker van categorie A wordt centraal (door één van de districten) georganiseerd. Hieraan nemen de 
eerste- en tweede klassers deel. 
De 144 elftallen worden ingedeeld in poules van 4. De poulewedstrijden worden voorafgaand aan het 
seizoen gespeeld. 
 
De 36 poulewinnaars spelen een tussenronde, waarin 4 wedstrijden worden gespeeld. 
De resterende poulewinnaars (28) spelen met de winnaars van de tussenronde (4) om de categorie A-
beker. 
 
Categorie B 
Alle elftallen, uitkomende in de derde klassen en lager, worden per district ingedeeld in poules van 3 of 
4. De poulewinnaars spelen vervolgens per district om de beker categorie B van het district. 
 
Aandachtspunten 
Aan het einde van het seizoen kan een “vrouwenvoetbaldag” georganiseerd worden. Naast de finale 
van de landelijke beker kunnen ook de finale van de categorie A beker worden verspeeld.  
Daarnaast kan worden overwogen op deze dag, die van promotionele waarde voor het vrouwenvoetbal 
kan zijn, ook de zes districtsbekerwinnaars van categorie B een toernooi te laten spelen om de 
landelijke finale categorie B. 
 
In het najaar van 2010 worden eveneens voorstellen gedaan ter verbetering van de competitie voor de 
meisjes junioren. Hierin zal ook een voorstel worden gedaan om bij de meisjes A-, B- en C-junioren te 
gaan spelen om het kampioenschap van Nederland. Ook dit kampioenschap (keuze in één 
finalewedstrijd of toernooivorm) kan op deze landelijke vrouwenvoetbaldag worden georganiseerd. 
 
In plaats van de districtsbekerwinnaars nemen vanaf het seizoen 2012/‟13 de volgende elftallen deel 
aan de landelijke beker: 

- 8 elftallen uit de Eredivsie 
- 12 elftallen uit de topklasse 
- 24 elftallen uit de hoofdklasse 
- 8 kwartfinalisten van de beker categorie A 
- 4 halve finalisten van de strijd om de “landelijke beker categorie B” 
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