
Belangrijkste veranderingen  

Handboek competitiezaken amateurvoetbal seizoen 2022/’23 

  

  

Veranderingen competitie reserve-elftallen mannen (artikel 1.1) 
Met ingang van het seizoen 2022/’23 vindt een aantal belangrijke veranderingen plaats in de 
competitie van de reserve-elftallen mannen senioren. De belangrijkste verandering is dat de grens 
tussen de A- en B-categorie wordt verhoogd en in alle districten komt te liggen tussen de reserve 2e 
klasse en reserve 3e klasse. Dit geldt voor zowel het zaterdag- als zondagvoetbal. Met ingang van het 
seizoen 2022/’23 behoort de reserve 3e klasse in het hele land dus tot categorie B. 
Verder wordt vanaf het seizoen 2022/’23 in de reserve 2e klasse een vrije inschrijving gehanteerd en 
wordt in deze klasse een najaar- en voorjaarscompetitie gespeeld. 
 

Gebruik hoofdveld en uitwijken naar ander veld (artikel 2.4.5.) 
Met ingang van het seizoen 2022/’23 zijn teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen (1e 
elftallen) verplicht om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld.  
Voor standaardteams mannen die uitkomen in de eerste klasse en lager geldt verder vanaf dit 
seizoen dat zij verplicht zijn om uit te wijken naar een ander speelveld wanneer het hoofdveld 
vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is. Het veld waarnaar wordt uitgeweken kan zowel 
van kunstgras als natuurgras zijn. De keuze voor verenigingen om wel of niet uit te wijken is dus 
komen te vervallen. De verplichting om uit te wijken naar een ander speelveld is niet van toepassing 
op de 2e divisie, 3e divisie en 4e divisie.   
 

Wisselen van speeldag standaardteams mannen (artikel 2.5.2) 
Standaardteams mannen hebben de mogelijkheid om te wisselen van speeldag zonder dat dit 
consequenties heeft voor het niveau waarop deze teams uitkomen. Dit betekent dat het in het seizoen 
2022/’23 bereikte niveau wordt meegenomen naar de nieuwe speeldag in het seizoen 2023/’24.  
De mogelijkheid om te wisselen van speeldag met behoud van niveau (eerder horizontaal 
overstappen genoemd) was eerder alleen mogelijk voor standaardteams die uitkwamen in de 1e 
klasse of lager, maar met ingang van het seizoen 2023/’24 kunnen ook de teams die uitkomen in de 
2e divisie, 3e divisie en 4e divisie van deze mogelijkheid gebruik maken. Dit als gevolg van het besluit 
om vanaf seizoen 2023/’24 over te gaan tot gemengde (zaterdag/zondag) competities op niveau van 
1e klasse en hoger.  
Verenigingen die per seizoen 2023/’24 willen wisselen van speeldag dienen dit uiterlijk op woensdag 
14 september schriftelijk kenbaar maken. 

 

Introductie fasenvoetbal bij de jeugd (artikel 2.10.1.) 
Vanaf komend seizoen heeft de competitieopzet van het juniorenvoetbal enkele wijzigingen 
ondergaan. Tijdens het seizoen 2021/’22 hebben in een aantal districtscompetities van de categorie B 
(JO13 – JO19) pilots plaatsgevonden om een aantal varianten van fasenvoetbal te testen welke 
vergelijkbaar zijn met de wijze van de opzet binnen het pupillenvoetbal.  
De pilots zijn georganiseerd met het doel om sneller tot gelijkwaardige competities en wedstrijden te 
komen (wat goed is voor de ontwikkeling van jeugdspelers). Daarnaast beperken we tegelijkertijd de 
reisafstanden. Op basis van de ervaringen van deze pilots en de feedback welke via een enquête is 
uitgevraagd onder de spelende deelnemers, is besloten het fasenvoetbal voor de competities van 
JO13 t/m JO19 te introduceren voor de hoofdklasse en lager. Kort gezegd kennen deze competities 
het 3-fasenmodel met 2 (kleinere) competities in het najaar en 1 (grotere) competitie in het voorjaar. 
 
 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/66076/introductie-fasenvoetbal


Gewijzigde aanbod meidenvoetbal (artikel 2.10.1) 
Vanaf het seizoen 2022/’23 is sprake van een nieuw competitieaanbod bij de meiden junioren. 
Verenigingen kunnen voor de MO13, MO15, MO17 en MO20 teams inschrijven en op de volgende 
niveaus; de hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Op basis van het beschikbare aantal teams kan door 
de KNVB in regio’s ook een 3e/4e klasse worden toegevoegd. Hiervoor kan echter niet worden 
ingeschreven. Voor de MO13 t/m MO20 2e klasse geldt een uitzondering op het spelen van 11x11, 
namelijk: 9x9.  
Vanaf fase 3 zal er voor de MO17 en MO20 boven de hoofdklasse een divisie 1 worden toegevoegd, 
waarin de beste teams (uit fase 1 en 2) van beide leeftijdscategorieën het tegen elkaar zullen 
opnemen. Gedurende het seizoen 2022/’23 worden teams minimaal 24 speelronden aangeboden 
verdeeld over 4 fasen (3 competitiefasen en 1 toernooidag).  
 
 

Pilot vernieuwde spelregels (artikel 2.10.6.) 
De KNVB zet zich in voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (steeds) beter kunnen 
leren voetballen. Daarnaast willen we graag dat het voetbal zo aantrekkelijk, sportief en eerlijk 
mogelijk wordt gespeeld. Om dit te bevorderen loopt er een onderzoek naar de optimale 
wedstrijdvormen voor de O13 en O14. Een onderdeel van dit onderzoek is een pilot met vernieuwde 
spelregels. In het seizoen 2022/’23 zal de pilot worden uitgevoerd in de JO13 categorie B, districten 
Noord en West 1. Een team dat zich inschrijft in de JO13 categorie B in Noord of West 1 conformeert 
zich met de teaminschrijving aan het spelen van de vier nieuwe spelregels tijdens wedstrijden.   
  
In de pilot worden vier nieuwe spelregels getest: de zelfpass, de intrap/indribbelen, de tijdstraf en het 
vliegend wisselen. Deze regels zouden de aantrekkelijkheid, sportiviteit en eerlijkheid van het spel 
moeten verhogen.   
 
 

Speelgerechtigdheid (artikel 3.12.) 
De regels met betrekking tot de inzet van spelers in categorie A van het veldvoetbal zijn met ingang 

van het seizoen 2022/’23 gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn dat spelers bij de senioren 

meer mogelijkheden krijgen om zowel op zaterdag als zondag uit te komen en jeugdspelers ruimere 

mogelijkheden krijgen om in oudere leeftijdsklassen en bij de senioren uit te komen. Voor spelers die 

alleen in categorie B uitkomen gelden geen beperkingen. 

 

 

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/pilot-vernieuwde-spelregels-JO13
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/pilot-vernieuwde-spelregels-JO13
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/speelgerechtigdheid-veld

