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BESLUIT 

Het Handboek Competitiezaken Meiden O13, O15, O17 en O20 competities Seizoen 2022-2023 is 

vastgesteld.  

 

TOELICHTING 
De afgelopen periode is gewerkt aan het vernieuwen van het competitieaanbod voor meiden O13 t/m 
O20. De competitiestructuur wordt voor deze doelgroep met ingang van seizoen 2022/’23 gewijzigd. 
Aanleiding voor het wijzigen van de huidige competitiestructuur is dat het huidige aanbod niet als 
passend werd ervaren door onder andere speelsters, trainers en competitieplanners. Alle verbeterideeën 
zijn in de basis gevormd vanuit de speelsters zelf en vervolgens uitgewerkt. 
 
Om alle wijzigingen en besluiten die gepaard gaan met de aanpassing van de competitiestructuur 
overzichtelijke en gebundeld te presenteren wordt gekozen voor een specifiek handboek voor het seizoen 
2022/’23. Vanaf seizoen 2023/’24 maken de bepalingen weer onderdeel uit van het reguliere Handboek 
competitiezaken amateurvoetbal. Dit extra handboek zal op dat moment komen te vervallen.  
 
Het Handboek Competitiezaken Meiden O13, O15, O17 en O20 competities Seizoen 2022-2023 wordt 
als bijlage aan dit besluit toegevoegd en maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.   
 
 

COMMUNICATIE 

Het handboek wordt gepubliceerd op KNVB.nl. Daarnaast zal het gecommuniceerd worden met de 

ledenraad amateurvoetbal en de raad van toezicht.  

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 

 

 

 

Jan Dirk van der Zee 

Directeur-bestuurder amateurvoetbal 
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INLEIDING 

Dit is het Handboek voor de MO13 t/m MO20 competities seizoen 2022/’23.  
Je leest hierin een bundeling van wijzigingen en besluiten voor de meiden MO13 t/m MO20 competities, 
die ingaan vanaf het seizoen 2022/’23. Dit handboek voor meiden MO13 t/m MO20 competities is 
vastgesteld door het Bestuur amateurvoetbal op 4 maart 2022.  
 
Dit is een extra handboek, speciaal gemaakt voor alle gebruikers van deze competities, zodat alle 
wijzigingen en nieuwe informatie vanaf seizoen 2022/’23 overzichtelijk is. Vanaf seizoen 2023/’24 zijn 
deze wijzigingen verwerkt in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. Dit extra handboek zal op 
dat moment komen te vervallen.  
 
Alle niet gewijzigde, doorlopende zaken vind je terug in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal.  
 
 
Achtergrond 
Aanleiding voor het wijzigen van de huidige competitiestructuur voor de meiden MO13 t/m MO20 
competities, is dat het huidige aanbod niet als passend werd ervaren door onder andere speelsters, 
trainers en competitieplanners. De competities zijn vaak erg ongelijkwaardig, waardoor wedstrijden met 
zeer grote verschillen worden gewonnen of verloren. Ook zie je binnen teams veel verschil in leeftijd en 
verschil in motivatie en ambitie. Dit alles komt het plezier van speelsters niet ten goede.  
 
Alle verbeterideeën zijn in de basis gevormd vanuit de speelsters zelf en uitgewerkt door de KNVB. Meer 
informatie hierover en over de achtergrond van dit project lees je op: Vernieuwen competitieaanbod 
MO13 - MO20 | KNVB 
 
 
Privacy 
In de privacyverklaring op de website van de KNVB (https://www.knvb.nl/info/3043/privacy) staat hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens. Klik hier om direct naar de privacyverklaring te worden geleid. 
  

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/info/3043/privacy
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1. SCHEIDING CATEGORIE A EN B  

1.1. CATEGORIE A EN B MEIDEN 

 
Voor het seizoen 2022/’23 geldt voor de categorie A meiden de volgende indeling:  
 

1. MO17 en MO20 divisie 1 
2. MO13, MO15, MO17 en MO20 hoofdklasse 
3. MO13, MO15, MO17 en MO20 1e klasse 

Alle teams in de overige klassen (MO13, MO15, MO17 en MO20) behoren tot de categorie B meiden. 
 
> In bijlage 3 vind je een samenvatting van de regelgeving in de categorie A en B meiden. 

2. COMPETITIE 

2.1. LEEFTIJDSCATEGORIEËN 

We bieden de volgende leeftijdscategorieën aan: MO13, MO15, MO17 en MO20. Het grootste verschil 

ten opzichte van vorig seizoen is dat MO19 is vervangen door de MO20.  

De categorieën MO13, MO15 en MO17 vallen onder de categorie jeugd, de MO20 valt onder de 
categorie senioren. (formeel senioren zaterdag) 
 

2.2. PIRAMIDEOPBOUW 

 

MO13 – MO15 piramide  
Voor de MO13 en MO15 piramide geldt in de categorie B meiden dat een team kan uitwijken naar 9 tegen 
9. In de categorie A wordt altijd 11 tegen 11 gespeeld.  

 
Voor de MO13 en JO13 loopt er momenteel een onderzoek naar de meest geschikte wedstrijdvorm voor 
deze leeftijdscategorie. Mocht er gekozen worden voor een andere vorm als de huidige 11 tegen 11 
wedstrijdvorm, dan wordt deze ook doorgevoerd bij de MO13.  
 

 
 
MO17 – MO20 piramide  
Voor de MO17 en MO20 piramide geldt in de categorie B meiden dat een team kan uitwijken naar 9 tegen 
9. In de categorie A wordt altijd 11 tegen 11 gespeeld.  
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In de MO17 en MO20 bieden we ook (semi-)landelijk voetbal aan in de divisie. Dit zal in eerste instantie 
worden aangeboden vanaf fase 3. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken om teams 
een passend niveau te kunnen aanbieden. 
 

 
 
 

2.3. VRIJE INSCHRIJVING 
Net als alle andere jaren krijgen de verenigingen de mogelijkheid om hun teams in te schrijven. Voor de 
MO13 t/m MO20 is dit mogelijk op hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse niveau. Het verschil met 
voorgaande jaren is dat de vrije inschrijving door de competitieplanner gebruikt zal worden als één van de 
indicatoren voor de indelingen van de teams. De KNVB ontwikkelt op dit moment een werkwijze waarbij 
we rekening houden met andere indicatoren als: 

• het aantal jaar voetbalervaring van speelsters in een team; 

• de gemiddelde leeftijd van een team; 

• de achtergrond van voetbalniveau van speelsters in een team.  
 

Uit een pilot blijkt dat dit een goede indicatie geeft voor het nog beter indelen van teams. Op basis van 
deze uitkomsten, kan een competitieplanner een team anders indelen dan opgegeven is bij de vrije 
inschrijving. De competitieplanner neemt het organiseren van goede wedstrijden altijd als uitgangspunt. 
 
Inschrijven van de MO13 t/m MO20 teams gaat op de reguliere wijze en start op 1 juni 2022. In april 
publiceren we een menukaart waarin alle informatie is te vinden over het inschrijven van teams. Meer 
informatie over het inschrijven van teams is te vinden op: Veldvoetbal | KNVB 
 
De KNVB publiceert een advies voor de inschrijving van de MO13 t/m MO20 teams op: Vernieuwen 
competitieaanbod MO13 - MO20 | KNVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
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2.4. FASENVOETBAL 
We streven ernaar om elk team minimaal 24 wedstrijden in een seizoen aan te bieden.  
Dit doen we in vier fasen: 
 

Fase Vorm Aantal wedstrijden 

Fase 1 Indicatiefase 6 of 7 

Fase 2  Controlefase 7 

Fase 3 Hele competitie 14 

Fase 4 Toernooidag 1 dagdeel 

 
Er is geen bekervoetbal voor MO13 t/m MO20.  
 
 

Najaar/voorjaar 
 
Meer informatie over het fasenvoetbal zal gepubliceerd worden op: Vernieuwen competitieaanbod MO13 
- MO20 | KNVB 

2.4.1. HERINDELINGEN 
De herindelingen vinden plaats tussen de fasen. Alleen bij hoge uitzondering vindt er een herindeling 
plaats gedurende de fase. Tussen de fasen worden de teams heringedeeld op basis van de uitslagen. 
Doordat er gespeeld wordt in meerdere fasen, kan de KNVB op twee momenten herindelen. De 
herindelingen zijn verplicht en worden uitsluitend gedaan op basis van de resultaten. Hier hoeft geen 
verzoek voor ingediend te worden. 
 
2.4.2. UITSPELEN COMPETITIE 
In het geval dat fase 3 niet uitgespeeld kan worden (een uitzonderlijke situaties op basis van overmacht 
of eindigt in een gelijke stand), dan heeft de competitieplanner het recht te bepalen of dit gevolgen heeft 
op de indeling van de toernooidag. Een competitieplanner doet dit op basis van: 

• Gemiddeld aantal punten 

• Onderling gespeelde wedstrijden 

• Doelpuntengemiddelde 

• Doelpunten voor 

• Loting 

2.4.3. OPVULLEN OPEN PLAATSEN 
Op het moment dat er open plaatsen vallen in een competitie (bijvoorbeeld door een terugtrekking), dan 
heeft de competitieplanner het recht te bepalen welk gevolg dit heeft op de indeling van de toernooidag. 
Een competitieplanner doet dit op basis van: 

• Gemiddeld aantal punten 

• Onderling gespeelde wedstrijden 

• Doelpuntengemiddelde 

• Doelpunten voor 

• Loting 

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
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2.5. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN 

2.5.1. VERPLAATSEN WEDSTRIJDEN CATEGORIE A MEIDEN 

 
Voorwaarden: 
• Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie A meiden is toegestaan, als er door beide 

partijen akkoord is gegeven.  
• Een verplaatste wedstrijd in de categorie A meiden moet uiterlijk twee weken na de 

oorspronkelijke datum gespeeld worden.  
• Wedstrijden uit fase 1 mogen uitgesteld worden en moeten uiterlijk gespeeld zijn op 15 oktober 

2022. 
• Wedstrijden uit fase 2 mogen uitgesteld worden en moeten uiterlijk gespeeld zijn op 17 

december 2022. 
• Wedstrijden uit fase 3 mogen uitgesteld worden tot uiterlijk 7 mei 2023, alle ingeplande 

wedstrijden na 7 mei kunnen alleen vooruit (voor de oorspronkelijke vastgestelde datum) 
gespeeld worden.  

• Wedstrijden kunnen uiteraard ook altijd vooruit (voor de oorspronkelijke vastgestelde datum) 
gespeeld worden, mits er door beide partijen akkoord is gegeven. 

• De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn 
doorgegeven. 

• De competitieplanner heeft altijd het recht om een verzoek, vanwege een eerlijk 

competitieverloop af te wijzen.  

 

2.5.2. VERPLAATSEN WEDSTRIJDEN CATEGORIE B MEIDEN 

• Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie B meiden is toegestaan, als er door beide 
partijen akkoord is gegeven.  

• Wedstrijden uit fase 1 mogen uitgesteld worden en moeten uiterlijk gespeeld zijn op 15 oktober 
2022. 

• Wedstrijden uit fase 2 mogen uitgesteld worden en moeten uiterlijk gespeeld zijn op 17 
december 2022. 

• Wedstrijden uit fase 3 mogen uitgesteld worden tot uiterlijk 7 mei 2023, alle ingeplande 
wedstrijden na 7 mei kunnen alleen vooruit (voor de oorspronkelijke vastgestelde datum) 
gespeeld worden.  

• Wedstrijden kunnen uiteraard ook altijd vooruit (voor de oorspronkelijke vastgestelde datum) 
gespeeld worden, mits er door beide partijen akkoord is gegeven. 

• De onderlinge afspraak voor een wedstrijdwijziging moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke 
speeldagdatum.  

• De competitieplanner heeft altijd het recht om een verzoek, vanwege een eerlijk 

competitieverloop af te wijzen.  

2.6. ADVIES AANVANGSTIJDSTIP 

Bij het aanmelden van teams voor de competitie, geeft de vereniging een voorkeurstijd op voor de te 
spelen thuiswedstrijden. Deze tijd geldt gedurende het gehele seizoen, tenzij een vereniging hierin zelf 
een wijziging aanbrengt. De thuisspelende vereniging heeft de mogelijkheid zelf correcties aan te 
brengen in de voorgenomen aanvangstijd in een wedstrijdprogramma, zie daarvoor het Handboek 
competitiezaken amateurvoetbal. 
 
 

Vroegste en uiterste aanvangstijden  
Pupillen en junioren 
Bij wedstrijden van de pupillen en junioren geldt een vroegste aanvangstijd van 08.30 uur en een uiterste 
aanvangstijd van 18.00 uur.  
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Advies aanvangstijdstippen categorie A meiden 
In verband met reisafstanden adviseren wij verenigingen onderstaande aanvangstijdstippen aan te 

houden: 

• MO13 een vroegste aanvangstijd van 10.00 uur; 

• MO15, MO17 en MO20 een vroegste aanvangstijd van 11.00 uur. 

Verplicht aanvangstijdstippen categorie A meiden 

• In de divisie MO17 en MO20 (fase 3) vangen wedstrijden niet aan voor 11:00 uur. 

 
2.7. OVERZICHT WEDSTRIJDBEPALINGEN 

 
Categorie A meiden 
 

Aanduiding Geboortejaar 11:11 9:9 Speeltijd Rust Dispensatiejaar Aantal speelsters 

MO20 2003, 2004, 2005 JA NEE 2 x 45 min. Max. 15 min. 2002 
In alle klassen maximaal 3 per team 

MO17 2006, 2007 JA NEE 2 x 40 min. Max. 15 min. 2005 
In alle klassen maximaal 3 per team 

MO15 2008, 2009 JA NEE 2 x 35 min. Max. 15 min. 2007 
In alle klassen maximaal 3 per team 

MO13 2010, 2011 JA NEE 2 x 20 min. Max. 15 min. 2009 
In alle klassen maximaal 3 per team 

 
Categorie B meiden 
 

Aanduiding Geboortejaar 11:11 9:9 Speeltijd Rust Dispensatiejaar Aantal speelsters 

MO20 2003, 2004, 2005 JA JA 2 x 45 min. Max. 15 min. 2002 In alle klassen maximaal 3 per team 

MO17 2006, 2007 JA JA 2 x 40 min. Max. 15 min. 2005 In alle klassen maximaal 3 per team 

MO15 2008, 2009 JA JA 2 x 35 min. Max. 15 min. 2007 In alle klassen maximaal 3 per team 

MO13 2010, 2011 JA JA 2 x 20 min. Max. 15 min. 2009 In alle klassen maximaal 3 per team 

 
2.8. WEDSTRIJDVORM 11 TEGEN 11 

Op de basispagina Vernieuwen competitieaanbod MO13 - MO20 | KNVB over de nieuwe MO13 t/m 
MO20 competities wordt de 11 tegen 11 wedstrijdvorm gepubliceerd. Deze wijkt niet af van de huidige 11 
tegen 11 wedstrijdvorm zoals deze in de verschillende leeftijdscategorieën wordt aangeboden.  
 

2.9. WEDSTRIJDVORM 9 TEGEN 9 
Op de basispagina: Vernieuwen competitieaanbod MO13 - MO20 | KNVB over de nieuwe MO13 t/m 
MO20 competities wordt de 9 tegen 9 wedstrijdvorm uitgelegd. Deze 9 tegen 9 wedstrijdvorm is 
vastgesteld op basis van recent onderzoek. De KNVB heeft het recht om op basis van lopend onderzoek 
en nieuw verkregen informatie de wedstrijdvorm 9 tegen 9 aan te passen. Deze aanpassingen worden 
nooit gedaan binnen een fase, maar kan wel plaatsvinden binnen een seizoen.  
 

  

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
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2.9.1. UITWIJKEN NAAR 9 TEGEN 9 
In de categorie B meiden bestaat de mogelijkheid om uit te wijken naar 9 tegen 9. Je vergroot hiermee de 
kans dat meer verenigingen gemakkelijker een team kunnen samenstellen en er bij een tekort aan 
speelsters toch gevoetbald kan worden. Hierdoor worden er minder wedstrijden verplaatst en/of afgelast.  
 
De volgende afspraken zijn van toepassing: 

• In de voetbal.nl app staat achter de teamnaam van teams die structureel 9 tegen 9 spelen (9-
tal). Als (9-tal) in een teamnaam is verwerkt worden de wedstrijden gespeeld in de 
wedstrijdvorm 9 tegen 9.  

• Wedstrijden kunnen niet worden afgezegd, wedstrijden kunnen bij onvoldoende speelsters 
(11 tegen 11) wel worden verplaatst (paragraaf 3.5) of er kan worden uitgeweken naar 9 
tegen 9. Als een team niet structureel 9 tegen 9 speelt maar wel wil uitwijken naar 9 tegen 9, 
dan gelden daar de volgende regels voor: 

o Eenzijdig wijzigen kan tot uiterlijk dinsdag 12:00 uur vóór de zaterdag waarop de 
wedstrijd gepland staat. De tegenstander en de competitieplanner moeten tijdig (uiterlijk 
dinsdag 12:00 uur) geïnformeerd worden.  

o Wijzigingen na dinsdag 12:00 uur voor de op zaterdag geplande wedstrijd, kan alleen in 
overleg met de tegenstander. Er kan ook gekozen worden voor een verplaatsing van de 
wedstrijd naar een doordeweekse dag of een vrij weekend (alleen in overleg en met 
akkoord van de tegenstander). De tegenstander en de competitieplanner moeten tijdig 
geïnformeerd worden. 

o Uitwijken mag alleen als een team minder dan 12 speelsters beschikbaar heeft. Bij de 
beschikbaarheid van 12 of meer speelsters is een team verplicht om 11 tegen 11 te 
spelen, ook als dit op het laatste moment/ de wedstrijddag blijkt.  

 
Eventuele andere oplossingen om geplande wedstrijden te spelen:  

• Teams compleet maken met behulp van andere teams binnen de eigen vereniging; 

• Wedstrijdwijziging aanvragen (reguliere wijze in Sportlink_Club) voor een verplaatsing naar een 
 doordeweekse dag;  

 
2.10. GEEN BAALDAGEN 

Baaldagen opnemen is in de MO13, MO15, MO17 en MO20 niet toegestaan. 

 

2.11. TIJDSTRAFREGELING 

Bij zowel de categorie A als B meiden zal de tijdstrafregeling van toepassing zijn. Er zal een 

reglementswijziging worden voorgesteld die betrekking heeft op de gevolgen van een directe 

veldverwijdering (rode kaart) voor de speelgerechtigdheid op de toernooidag. 

 

Voorgenomen besluit toevoeging aan Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden 

(punt 1,2 en 3): 

e.  In uitzondering op de uitsluiting als bedoeld in lid 3 sub a van dit artikel geldt: een speelster uitkomend op de 

toernooidag van de MO13, MO15, MO17 of MO20 die voor, tijdens of na een bindende wedstrijd door de 

scheidsrechter disciplinair is bestraft met een directe veldverwijdering, wordt indien de uitsluiting loopt tot en met de 

toernooidag uitsluitend voor de eerste wedstrijd van haar team op de toernooidag uitgesloten, tenzij de aanklager 

amateurvoetbal de tuchtzaak tegen haar seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep haar vrijspreekt. 

Deze uitzondering is niet van toepassing op een speelster die langer is uitgesloten dan tot en met of voor andere 
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wedstrijden dan onderdeel van de toernooidag. Een directe veldverwijdering tijdens een wedstrijd op de toernooidag 

heeft tot gevolg een uitsluiting van alle wedstrijden op de toernooidag. 

 
2.12. INVALLERSBEPALING 

Onderstaand de invallersbepaling die van toepassing is per competitie: 
 

 
Maximaal aantal speelsters op mDWF 
In de categorie B meiden worden geen basisspeelsters opgegeven.  
 
In de categorie A en B meiden moet op het mDWF voor de wedstrijden (de MO13 en ouder) minimaal 
zeven (7) en maximaal achttien (18) deelnemers worden vermeld.  
 

2.13. DISPENSATIEBELEID MO13 T/M MO20 COMPETITIES 
 
Leeftijdsdispensatie 
In zowel de categorie A als B meiden mag er met dispensatiespeelsters gespeeld worden. Voor beide 
categorieën geldt dat er maximaal drie dispensatiespeelsters per wedstrijd mogen deelnemen. Ook de 
teams die 9 tegen 9 spelen mogen gebruik maken van drie dispensatiespeelsters. Een 
dispensatiespeelster mag maar één jaar ouder zijn. 
 

COMPETITIE    SPELVORM  GEBOORTEJAAR  AANTAL DISPENSATIESPEELSTER 

MO13 9x9 of 11x11    2010 In alle klassen maximaal 3 per team 
MO15 9x9 of 11x11    2008 In alle klassen maximaal 3 per team 
MO17 9x9 of 11x11    2006 In alle klassen maximaal 3 per team 
MO20 9x9 of 11x11    2003 In alle klassen maximaal 3 per team 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorie Aantal wisselspelers 

MO20 

MO17 

MO15 

 

Categorie A en B meiden  

7 wissels en 3 wisselmomenten + de rust 

• Er zijn zeven wisselspelers toegestaan.  

• Tijdens de wedstrijd mogen drie wisselmomenten (excl. 

de rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het 

spel te vaak stilligt.  

• Speelsters die al gewisseld zijn, mogen ook weer 

meedoen aan de wedstrijd.  

• Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust 

worden gewisseld.  

• In totaal mogen 18 speelsters op het mDWF komen te 

staan. 

MO13 

 

Categorie A en B meiden 

 

• Onbeperkt doorwisselen. 

• Het maximum aantal wisselspelers is 7. 

• In totaal mogen 18 spelers op het mDWF komen te 

staan. 
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2.14. SPEELGERECHTIGHEID 
Op grond van het bepaalde in artikel 27 lid 1 en 2 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal heeft 
het bestuur amateurvoetbal het speelgerechtigd zijn van speelsters voor lagere teams beperkt. 
 
Onder een lager team wordt verstaan: 

- een team dat behoort tot de dezelfde leeftijdsklasse maar in een lagere divisie of klasse is 
ingedeeld; 
- een team dat behoort tot een jongere leeftijdsklasse. 
  

Onder een hoger team wordt verstaan: 
- een team dat behoort tot de dezelfde leeftijdsklasse maar in een hogere divisie of klasse is 
ingedeeld; 
- een team dat behoort tot een oudere leeftijdsklasse.  

 
Hoofdregels  
1. Een speelster mag in beginsel uitkomen in de categorie A competities van de leeftijdsklasse waartoe 

de speelster op basis van haar leeftijd behoort. Ook mag een speelster in beginsel uitkomen in 
competities van hogere leeftijdsklassen dan waartoe de speelster op basis van haar leeftijd behoort. 
Voor de landelijke divisies MO17 en gehele MO20 is hier een ondergrens aangesteld. We adviseren 
alle deelnemende verenigingen om speelsters zo veel als mogelijk in de eigen leeftijdscategorie te 
laten spelen en de verschillen in leeftijd binnen teams en competitie te beperken.  
 
MO20 (15-21Jaar) 
Geboortejaar: 2003 
Extra geboortejaren: 2004, 2005, 2006 en 2007 
Dispensatie geboortejaar: 2002 maximaal 3 per team 
Ondergrens: een speelster mag uitkomen voor de MO20 vanaf de dag dat zij 15 jaar is geworden. 
 
 
MO17 divisies (14-18 jaar) 
Geboortejaar: 2006 
Extra geboortejaren: 2007, 2008 en 2009 
Dispensatie geboortejaar: 2005 maximaal 3 per team 
Ondergrens: een speelster mag uitkomen voor de MO17 divisie 1 vanaf de dag dat zij 14 jaar is 
geworden. 

3. ARBITRAGE 

3.1. AANSTELLINGEN 

Algemene bepalingen wedstrijdleiding 

De KNVB zal voor de wedstrijden in de divisie MO17 en MO20 bij zo veel mogelijk wedstrijden een 
scheidsrechter aanstellen.  

4. OVERSCHRIJVINGEN  

Voor speelsters uitkomend in de MO13 t/m MO20 competities is de reguliere overschrijving A en B 

categorie van toepassing. 

Hierop is één toevoeging van toepassing: 
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In de MO13 t/m MO20 kan een team binnen een seizoen uitkomen in zowel de categorie A als B in vier 

verschillende fasen. Een speelster die uitsluitend speelgerechtigd is voor de B categorie, kan na een 

herindeling van haar team naar de categorie A ook voor haar eigen team uitkomen in de categorie A. 

Dit is van toepassing op: 

1. Speelster heeft overschrijving aangevraagd in de dispensatieperiode voor de categorie B (meiden) en 

gekregen. 

1.1. Speelster mag bij de nieuwe vereniging enkel uitkomen in categorie B (meiden). 

1.2. Wordt haar team gedurende het seizoen heringedeeld naar de categorie A (meiden) dan is de 

speelster alleen voor dit team speelgerechtigd in categorie A (meiden). 

 

Dispensatie periode: 

De dispensatieperiode voor speelsters in de categorie A en B meiden start op 16 juni en sluit geheel op 

de eerste vrijdag van de maand maart, 23.59 uur van ieder jaar. Dispensatieverzoeken verlopen via 

Sportlink_Club. 

 

Aanvulling op de dispensatieredenen (overige omstandigheden): 

Gewijzigde competitie-omstandigheden 

Herindeling categorie A en B meiden (tijdens het seizoen) 

Een speelster die speelgerechtigd is voor enkel categorie B, krijgt na een herindeling van haar team naar 

de categorie A dispensatie om enkel voor dat team in deze fasen uit te komen in de categorie A (meiden). 

Proces tot toekenning van deze dispensatie zal worden gepubliceerd op: Vernieuwen competitieaanbod 

MO13 - MO20 | KNVB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
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5. BIJLAGEN 

Belangrijke documenten 

1. Verwijzing Handboek competitiezaken amateurvoetbal 
2. Verwijzing basispagina 
3. Overzicht categorie A en B meiden 

 

Bijlage 1: handboek-competitiezaken-av-2021-22 (knvb.nl) 
 
Bijlage 2: Vernieuwen competitieaanbod MO13 - MO20 | KNVB 

Bijlage 3: CATEGORIE A EN B MEIDEN 
A-categorie meiden 
1e divisie, hoofdklasse en 1e klasse. 
 
B-categorie meiden 
2e klasse en lager. 

 

Regelgeving A-categorie B-categorie 

Spelniveaus 1e divisie, hoofdklasse en 1e klasse 2e klasse en lager 

Wedstrijdvorm MO13 11 tegen 11 11 tegen 11 (en 9 tegen 9) 

Wedstrijdvorm MO15, 

MO17 en MO20 

11 tegen 11 11 tegen 11 (en 9 tegen 9) 

Uitwijken naar 9 tegen 9 Niet toegestaan Toegestaan op voorwaarden 

Invallersbepaling MO15 t/m MO20: 7 wissels en 3 

wisselmomenten + de rust 

 

MO13: onbeperkt doorwisselen van 

maximaal 7 speelsters 

MO15 t/m MO20: 7 wissels en 3 

wisselmomenten + de rust 

 

MO13: onbeperkt doorwisselen van 

maximaal 7 speelsters 

Leeftijd dispensatie Maximaal 3 per team per wedstrijd. Maximaal 3 per team per wedstrijd. 

Vastspelen Vast bij 15x Onbeperkt 

Fasenvoetbal Fase 1 6/7 wedstrijden 

Fase 2 7 wedstrijden 

Fase 3 14 wedstrijden 

Fase 4 1 dagdeel toernooi 

 

Fase 1 6/7 wedstrijden 

Fase 2 7 wedstrijden 

Fase 3 14 wedstrijden 

Fase 4 1 dagdeel toernooi 

 

Bekervoetbal Geen Geen 

Ondergrens in leeftijd MO20: speelsters mogen deelnemen aan 

MO20 wedstrijden vanaf de dag dat zij 15 

jaar zijn 

 

MO17 Divisie: Speelsters mogen 

deelnemen vanaf de dag dat zij 14 jaar 

MO20: speelsters mogen deelnemen aan 

MO20 wedstrijden vanaf de dag dat zij 15 

jaar zijn. 

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/23625/handboek-competitiezaken-av-2021-22
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/nieuw-competitieaanbod-MO13-MO20
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zijn, dispensatie hierop is niet mogelijk ook 

niet n.a.v. een herindeling.  

Straffen in de wedstrijd Tijdstraf Tijdstraf 

Herindelingen Zijn verplicht 

Vanaf fase 3 niet meer mogelijk tussen 

categorie A en B 

Zijn verplicht 

Vanaf fase 3 niet meer mogelijk tussen 

categorie A en B 

Aanvangstijdstip Advies aanvangstijdstippen  
 

• MO13 een vroegste aanvangstijd 
van 10.00 uur  

• MO15, MO17 en MO20 een 
vroegste aanvangstijd van 11.00 
uur 

Verplicht aanvangstijdstippen  
 

• In de divisie MO17 en MO20 
(fase 3) vangen wedstrijden niet 
aan voor 11:00 uur 

Een vroegste aanvangstijd van 08.30 uur 
en een uiterste aanvangstijd van 18.00 
uur.  

 

Advies aanvangstijdstippen 
 

• MO13 een vroegste aanvangstijd 
van 10.00 uur  

• MO15, MO17 en MO20 een 
vroegste aanvangstijd van 11.00 
uur 

 
 

Verplaatsen van 

wedstrijden 

• Het verplaatsen van wedstrijden 
in de categorie A meiden is 
toegestaan, als er door beide 
partijen akkoord is gegeven.  

• De wedstrijd in de categorie A 
meiden moet uiterlijk twee 
weken na de oorspronkelijke 
datum gespeeld worden.  

• Wedstrijden uit fase 1 mogen 
uitgesteld worden en moeten 
uiterlijk gespeeld zijn op 15 
oktober 2022. 

• Wedstrijden uit fase 2 mogen 
uitgesteld worden en moeten 
uiterlijk gespeeld zijn op 17 
december 2022. 

• Wedstrijden uit fase 3 mogen 
uitgesteld worden tot uiterlijk 7 
mei 2023, alle ingeplande 
wedstrijden na 7 mei kunnen 
alleen vooruit (voor de 
oorspronkelijke vastgestelde 
datum) gespeeld worden.  

• Wedstrijden kunnen ook vooruit 
(voor de oorspronkelijke 
vastgestelde datum) gespeeld 
worden, als er door beide partijen 
akkoord is gegeven. 

• De wedstrijdwijziging moet 
uiterlijk 3 dagen voor aanvang 
van de wedstrijd bij de KNVB zijn 
doorgegeven. 

• De competitieplanner heeft altijd 
het recht om het verzoek, 
vanwege een eerlijk 
competitieverloop af te wijzen.  

• Het verplaatsen van wedstrijden 
in de categorie A en B meiden is 
toegestaan, als er door beide 
partijen akkoord is gegeven.  

• Wedstrijden uit fase 2 mogen 
uitgesteld worden en moeten 
uiterlijk gespeeld zijn op 15 
oktober 2022. 

• Wedstrijden uit fase 2 mogen 
uitgesteld worden en moeten 
uiterlijk gespeeld zijn op 17 
december 2022. 

• Wedstrijden uit fase 3 mogen 
uitgesteld worden tot uiterlijk 7 
mei 2023, alle ingeplande 
wedstrijden na 7 mei kunnen 
alleen vooruit (voor de 
oorspronkelijke vastgestelde 
datum) gespeeld worden.  

• Wedstrijden kunnen ook vooruit 
(voor de oorspronkelijke 
vastgestelde datum) gespeeld 
worden, als er door beide 
partijen akkoord is gegeven. 

• De onderlinge afspraak met 
betrekking tot de 
wedstrijdwijziging moet zijn 
gemaakt vóór de oorspronkelijke 
speeldagdatum.  

• De competitieplanner heeft altijd 

het recht om het verzoek, 

vanwege een eerlijk 

competitieverloop af te wijzen.  

Baaldagen opnemen niet toegestaan 
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Baaldagen opnemen niet toegestaan 
 

Overschrijvingen Overschrijvingsperiode > 7 mrt t/m 15-juni 
Dispensatieperiode > 16-juni t/m 6-mrt 
 
Scenario’s 
1. Lid heeft overschrijving aangevraagd 

in de overschrijvingsperiode en is 
verleend; 

Lid is bij de nieuwe vereniging 
speelgerechtigd voor zowel A -en B-Cat 
gedurende het gehele seizoen 
2. Lid heeft overschrijving aangevraagd 

in de dispensatieperiode voor de 
categorie B meiden en is verleend; 
➔ Speelster mag bij de nieuwe 

vereniging nog enkel uitkomen in 
categorie B (meiden). 

➔ Wordt haar team gedurende het 
seizoen heringedeeld naar de 
categorie A (meiden) dan is de 
speelster alleen voor dit team 
speelgerechtigd in categorie A 
(meiden). 
 

3. Lid heeft overschrijving aangevraagd 
in de dispensatieperiode met een 
dispensatieverzoek categorie A en is 
verleend; 
➔ Lid is bij de nieuwe vereniging 

speelgerechtigd voor zowel A -en 
B-Cat 

Overschrijvingsperiode > 7 mrt t/m 15-juni 
Dispensatieperiode > 16-juni t/m 6-mrt 
 
Scenario’s 
1. Lid heeft overschrijving aangevraagd 

in de overschrijvingsperiode en is 
verleend; 

Lid is bij de nieuwe vereniging 
speelgerechtigd voor zowel A -en B-Cat 
gedurende het gehele seizoen 
2. Lid heeft overschrijving aangevraagd 

in de dispensatieperiode voor de 
categorie B meiden en is verleend; 
➔ Speelster mag bij de nieuwe 

vereniging nog enkel uitkomen in 
categorie B (meiden). 

➔ Wordt haar team gedurende het 
seizoen heringedeeld naar de 
categorie A (meiden) dan is de 
speelster alleen voor dit team 
speelgerechtigd in categorie A 
(meiden). 
 

3. Lid heeft overschrijving aangevraagd 
in de dispensatieperiode met een 
dispensatieverzoek categorie A en is 
verleend; 
➔ Lid is bij de nieuwe vereniging 

speelgerechtigd voor zowel A -
en B-Cat 

 
 

 


