
NIEUW per seizoen 2020-2021: Het vier-fasen voetbal bij de pupillen JO8 t/m JO12 

Na een pilot vorig seizoen gaat de KNVB vanaf seizoen 2020-2021 voor de JO8 t/m JO12 over naar het vier-fasen voetbal.  
Reden hiervoor is om de competities voor de pupillen gelijkwaardiger op niveau in te delen waardoor wedstrijden leuker en 
spannender worden en uitslagen van 20-0 veel minder vaak zullen voorkomen.  
 
Er verandert inhoudelijk niets aan de wedstrijdvormen (6 tegen 6 voor JO8/9/10 en 8 tegen 8 voor JO11/12).  
Wel aan de indeling van het seizoen.  
 

Vier fases = vier competities 
In plaats van een najaars- en een voorjaarscompetitie zoals eerder, worden er vier competities per seizoen gespeeld. Er zijn geen bekerwedstrijden meer, de 
competitie begint dus eerder en er zijn geen wedstrijden meer in de schoolvakanties.  
 

Indeling vier fases seizoen 2020-2021 

Competitie 1  1e wedstrijd 05-09-2020  laatste wedstrijd 31-10-2020   competitie met 7 wedstrijden 

Competitie 2  1e wedstrijd 07-11-2020  laatste wedstrijd  05-12-2020   competitie met 5 wedstrijden 

Competitie 3  1e wedstrijd 30-01-2021  laatste wedstrijd  27-03-2021   competitie met 7 wedstrijden 

Competitie 4  1e wedstrijd 10-04-2021  laatste wedstrijd  29-05-2021   competitie met 5 wedstrijden 

 
Handig om te weten 
 
Beker   De bekercompetitie komt te vervallen.  
 
Standen  JO8 t/m JO10 Door de KNVB worden geen uitslagen en ranglijst gepubliceerd.  

Wel dient een van de trainers/leiders de uitslag van zowel thuis- als uitwedstrijd na afloop van de wedstrijd door te 
geven op het ZSV wedstrijdsecretariaat. Dit wordt dan ingevoerd zodat de KNVB kan zien of een team op het juiste 
niveau is ingedeeld in de competitie.  
 

 
 JO11 en JO12  KNVB publiceert wel uitslagen en ranglijst.  

Een van de trainers/leiders dient de uitslag van zowel thuis- als uitwedstrijd na afloop van de wedstrijd door te geven 
op het ZSV wedstrijdsecretariaat.  



 
Afgelastingen  Afgelaste wedstrijden worden door de KNVB  niet meer opnieuw ingepland.  
 
Verplaatsen wedstrijd In principe vervallen wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden. Eventueel kunnen clubs onderling 

een wedstrijd verplaatsen. Dit kan aan KNVB worden doorgegeven. Wedstrijd dient voor aanvang laatste wedstrijd van de 
competitieronde door de week te worden gespeeld.  

 
Indeling in competitie  Voor aanvang van het seizoen maakt de Technische Commissie jeugd een inschatting van het gewenste speelniveau en geeft dit 

door aan de KNVB bij inschrijving van het team. De KNVB beoordeelt vervolgens de aanmelding en deelt het team in op een bepaald 
speelniveau. Na de laatste wedstrijd in de competitie (ronde/fase 1 t/m 3) deelt de KNVB de competities opnieuw in op basis van 
speelniveau. Hierbij wordt vooral gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten.  
De indeling is te vinden via de Voetbal.nl app. 
 
 

 


