
Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties 
maken, veel aan de bal zijn en samen spelen. Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, 
voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen 
zorgt voor een betere ontwikkeling. De KNVB introduceert in samenwerking met experts 
uit binnen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de 
kinderen zelf, de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. 

Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod 
onder 8 en onder 9 jaar binnen de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6. In seizoen 2018/’19 
start dit ook voor onder 10 jaar in de wedstrijdvorm 6 tegen 6 en onder 11 en onder 12 jaar 
in de wedstrijdvorm 8 tegen 8.

Competitie jeugdvoetbal

Uitgangspunten:

·  Pupillen en junioren kennen geboortejaar-
competities (onder 18 uitgezonderd).

·  Inschrijven van teams kan voor zowel de 
even competities (nieuw model) als voor 
de oneven competities (oude model). Ieder 
team wordt ingedeeld in een competitie op 
basis van de leeftijd en het niveau.

·  Iedere geboortejaarcompetitie heeft minimaal 
4 niveau’s. 

·  Er is een vrije inschrijving mogelijk om 
teams op gewenst niveau te kunnen indelen, 
uitgezonderd de categorie A-teams die 
uitkomen in de hoofdklasse en hoger.

·  Bij onder 8 en onder 9 worden de uitslagen 
en standen van de competitie niet 
gepubliceerd, wel van de bekerwedstrijden.

Speeldagenkalender:

·  De competitie start later. In de eerste 3 
weken van september wordt gestart met 
de bekerwedstrijden. We eindigen de 
competitie in het laatste weekend van mei.

·  De poulewedstrijden in de beker  worden 
op hetzelfde niveau als de competitie-
indeling gespeeld.

·  Door de invoering van een zogenoemd 
voetbalpakket speelt iedereen  
even veel wedstrijden: 2 x 11 
wedstrijden + 3 beker = 25 wedstrijden.

·  Het advies is om alle jeugdteams te laten 
deelnemen aan de bekercompetitie, zodat 
iedere jeugdspeler/ster ook in de gehele 
maand september kan voetballen.

Mobiel DWF:

·  Alle wedstrijdformulieren (m.u.v. de standen) gaan 
via de wedstrijdzaken app.

·  Van alle teams maakt de vereniging een ‘bondsteam’ 
aan in Sportlink Club.

·  Alle bestaande foto’s worden automatisch in de 
wedstrijdzaken app geplaatst (plastic spelerspas 
vervalt).

Meer informatie over wedstrijdzaken?  
Ga naar www.knvb.nl/assist/assist-
bestuurders/wedstrijdzaken  
Meer informatie over pupillenvoetbal?  
Ga naar www.knvb.nl/pupillenvoetbal

Meer informatie over mDWF?  
Ga naar www.knvb.nl/mdwf

Indelen van teams in  
gelijkwaardige poules

Teams kunnen o.a. qua leeftijds samen stelling enorm 
verschillen. Wanneer een team bestaat uit spelers van 
twee opeenvolgende geboortejaren moet het team 
de aanduiding krijgen van de oudste speler. Wanneer 
er bijvoorbeeld tien JO11-spelers en vier JO12-spelers 
zijn, wordt het team als een JO12-team ingedeeld. 
Voor verenigingen is het van belang om goed te 
bepalen in welk niveau een team zal uitkomen. Door 
de bekerpoule in te delen op leeftijd en op niveau, 
krijgen we al snel inzage in de kwaliteit van de teams. 
De resultaten die behaald zijn in de beker kunnen 
worden meegenomen bij een beoordeling van een 
verzoek om herindeling in de competitie. Teams die 
bij elkaar in de competitie ingedeeld zijn, kunnen ook 
in de bekercompetitie tegen elkaar uitkomen.

http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken
http://www.knvb.nl/pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/mdwf


JEUGD COMPETITIE

JO8 JO9 JO10 JO11 JO12 JO13 JO14 JO15 JO16 JO17 JO19

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000/1999

6 x 6 6 x 6 7 x 7 7 x 7 11 x 11 11 x 11 11 x 11 11 x 11 11 x 11 11 x 11 11 x 11

Divisie Niveau

Hoofdklasse Hoog  9 x 9 P/D P/D P/D P/D

1e klasse Midden/Hoog   P/D  P/D

2e klasse Midden/Laag

3e klasse Laag

7 tegen 7

JEUGD COMPETITIE MEISJES

MO8/MO9 MO10/MO11 MO12/MO13 MO14/MO15 MO16/MO17 MO18/MO19

2010/2009 2008/2007 2006/2005 2004/2003 2002/2001 2000/1999

6 x 6 7 x 7 11 x 11 11 x 11 11 x 11 11 x 11

Divisie Niveau

Hoofdklasse Hoog

Inschrijven bij 
JO8/JO9

1e klasse Midden

2e klasse Laag

7 tegen 7

 Dispensatie alleen in categorie B

 Uitzondering

 Inschrijfniveau

 Categorie A

Gelijkwaardige wedstrijden 
en competities

Vanaf seizoen 2017/’18 biedt de KNVB pupillen 
een zogenaamde geboorte jaarcompetitie aan. 
Deze geboorte jaarcompetitie zorgt ervoor dat de 
speelsterkte per team goed kan worden bepaald 
en er gelijkwaardige wedstrijden en competities 
kunnen worden georganiseerd. Het blijft daarbij 
altijd de vrije keuze van verenig ingen om teams in 
te schrijven, die bestaan uit spelers van meerdere 
geboortejaren. 

Verenigingen worden verzocht om bij de inschrijving 
aan te geven of een team bestaat uit spelers van 
meerdere geboortejaren (mix, dispensatiespelers 
hier niet in meenemen). Voor zowel de even als 
de oneven competities worden er minimaal 4 
speelniveaus aangeboden waarvoor men zich kan 
inschrijven. Hoofdklasse (001 enz.) – 1e klasse 
(101 enz.) – 2e klasse (201 enz.) – 3e klasse (301 
enz.) Door de uniformiteit in het aanbod kan het 
zijn dat er in de grensgebieden van de districten, 
verenigingen in een ander district gaan spelen.

Dispensaties:

·  Alleen in de categorie B (niet 
persoonsgebonden).

·  Bij 6 tegen 6 één dispensatie 
per wedstrijd .

·  Bij 7 tegen 7 twee 
dispensaties per wedstrijd.

·  Bij 11 tegen 11 zijn drie 
dispensaties per wedstrijd 
mogelijk.

·  Bij 9 tegen 9 onder 11 geen 
dispensaties.

·  In gemengde competities 
mogen meiden 1 jaar 
ouder zijn (automatische 
dispensatie). Dit geldt niet 
bij de onder 8 en onder 9.

·  Controle via het mobiel DWF, 
geen papieren aanvraag meer.

·  Een dispensatiespeler mag 
maar één jaar ouder zijn.

Minimale aanbod per district


