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Onderwerp  : Toelichting visie jeugdcompetities  
 
 
Inleiding 
Tijdens de bijeenkomst over de voetbalpiramide op 20 en 22 augustus 2019 zijn we met elkaar in 
gesprek gegaan over jeugdcompetities, beloftencompetitie, onder 21 competitie en certificeren.  
In de presentatie hebben we kort de aanleiding besproken van onze veranderingen. In onderstaand 
stuk wordt de visie op de verschillende onderdelen nader uitgelegd.  

 

Opleiden t/m 12 jaar 
 
Aanleiding 
De afgelopen jaren zijn er na onderzoek van meerdere partijen een paar conclusies te trekken over 
beïnvloeden van kinderen onder 12 jaar; 

• Gezien groei en ontwikkeling is talent herkennen in deze leeftijden moeilijk. Het 
gevaar is dat we een klein groepje selecteren en deze alle kansen geven, terwijl we 
weten dat dit niet allemaal de besten gaan worden. We ‘vergeten’ een grote groep 
potentials. 

• Bij een groot aantal betaaldvoetbalorganisaties is de spelers in de onder 19 leeftijd 
ingestroomd met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar. Bij een klein aantal is de 
instroomleeftijd zelfs 14 of 15 jaar. We zien relatief weinig spelers ingestroomd jonger 
dan 12 jaar die nu in de onder 19 spelen.  

• Soms gaan spelers onder 12 jaar al van club a naar club b en zijn er allerlei 
beïnvloedingen op jonge leeftijd, dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een 
kind. 

 
Wenselijk 
Beïnvloeding van kinderen in basisschoolleeftijd zou breder moeten gebeuren. Meer spelers vaker 
beïnvloeden en selectiekeuzes uitstellen. Kinderen laten groeien in hun eigen omgeving, dicht bij 
school, ouders en de club. Pas op het voortgezet onderwijs naar een club met een dagopleiding 
(goede combinatie van school en voetbal). Kader heeft met name een goede pedagogische 
achtergrond nodig, naast de voetbaltraining diploma’s. Aansturing door een hoofd opleiding met juiste 
diploma’s en ervaring met werken met jonge kinderen. 
 
Plan 
Restricties aan het beïnvloeden van kinderen onder 12 jaar door juiste diploma’s kader, beperking 
afstand tussen club en huisadres en het aantal spelers in de opleiding. Bevorderen samenwerking 
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club met amateurclubs in de regio, om zo veel spelers te kunnen beïnvloeden. Stimuleren van dit 
traject door de KNVB met beleid, mankracht en eventueel financiën.  
 
Jeugdcompetities 
 
Aanleiding 
Op dit moment zijn de competities een mix van open en gesloten competities zonder logica. De 
competities voor onder 14 en onder 16 zijn gesloten en die voor onder 13 en, onder 15, onder 17 en 
onder 19 open. Dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van spelers. Teams spelen in 
jaarcompetities. Dit betekent dat wanneer een team te sterk of te zwak is het daar een jaar last van 
heeft. Mogelijk zelfs langer omdat de volgende lichting veel beter of minder kan zijn en niet op de 
juiste speelsterkte komt te spelen in de competities. 
 
Wenselijk 
Gesloten competities tot een bepaalde leeftijd, zodat hier de betaaldvoetbalorganisaties zelf kunnen 
spelen met regels, aantallen tegen elkaar, speeldag etc. met een dispensatieregeling en makkelijk 
doorschuiven is het ontwikkelen van alle spelers (niet alleen de sterkste op dit moment) makkelijker te 
realiseren. In de verschillende competities acht ploegen die een hele competitie spelen voor en na de 
winter. De bovenste twee promoveren na een half jaar, de laagste twee degraderen. Na de 2e 
volledige ronde in het voorjaar idem, zodat teams sneller op de juiste speelsterkte komen te spelen. 
Bovendien is er prestatiedruk wat ook past bij ontwikkelen van spelers op oudere leeftijd.  
In de tijd dat spelers het meest groeien willen we jaarteams, zodat alle spelers de tijd krijgen zich goed 
te ontwikkelen. 
 
Plan 
Gesloten competities voor teams tot en met onder 14 en open competitie voor onder 15 tot en met 
onder 21. Dubbele competities in een seizoen, twee keer mogelijkheid te promoveren en/of 
degraderen. Jaarteams voor onder 12 tot en met onder 18 met dispensatieregeling, zodat spelers de 
tijd krijgen zich te ontwikkelen. Hierna een onder 21 competitie waar alle spelers zonder ‘vastspelen’ 
in mogen spelen. Deze spelers hebben op deze manier drie seizoenen de tijd om te groeien naar het 
niveau 1e elftal. 
 
 
Onder 21 
 
Aanleiding 
Veel clubs hebben moeite spelers de juiste weerstanden te bieden in de leeftijd na 18 jaar. Spelers 
mogen niet meer spelen in de onder 19 competitie en zijn nog geen (basis)speler in het 1e elftal. Zij 
spelen in een reserveteam of niet, terwijl zij juist in deze leeftijdsfase veel en goede wedstrijden nodig 
hebben voor hun ontwikkeling. Voor enkele clubs is het beloftenelftal in de voetbalpiramide een 
uitkomst, voor de meeste clubs niet. 
 
Wenselijk 
Een competitie met goede wedstrijden voor de leeftijdscategorie 19 tot en met 21 jaar voor alle clubs. 
Er moet wat te verliezen en te winnen zijn, kortom topwedstrijden voor deze leeftijd. Voor het 
amateurvoetbal geldt dat spelers in deze leeftijd ook ontwikkelt moeten worden, daar is deze 
competitie ook een mooi platform voor. Deze competitie is een goede voorbereiding voor spelers 
richting 1e elftal. Deze spelers kunnen te allen tijde in deze competitie spelen ondanks het aantal 
wedstrijd die ze hebben gespeeld in het 1e elftal. Vaste speeldag voor herkenbaarheid en ritme. 
 
Plan 
Onder 21 competitie zoals de andere jeugdcompetities, vier divisies van acht teams met een dubbele 
competitie per seizoen. De kampioen najaar en kampioen voorjaar spelen een finale. Winnaar is 
landskampioen en ontvangt het Champions League Youth ticket voor het seizoen erop   
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(competitie is voor onder 19 spelers met enkele dispensatiemogelijkheden). Momenteel zijn we in 
gesprek hierover met UEFA. Op het moment dat UEFA geen goedkeuring geeft, dan geldt het 
Champions League Youth ticket voor de onder 18 competitie.  
 
 
Vervolg invulling teams betaaldvoetbalorganisatie 
 
Aanleiding 
Een aantal clubs wil graag een reserveteam houden om spelers ouder dan 21 ook in de competitie te 
kunnen laten spelen. Een aantal clubs speelt in de voetbalpiramide en wil dit blijven doen.  
De KNVB ziet hier voor een beperkt aantal clubs ook de meerwaarde van in. Nu is er grote 
verscheidenheid tussen clubs hoe dit ingevuld wordt, de keuzes zijn niet altijd helder. 
 
Wenselijk 
Elke club heeft de kans om in de voetbalpiramide in te stromen. Ook hier is promotie en degradatie 
wenselijk. De KNVB vindt het instroomniveau voor betaaldvoetbalorganisaties de Tweede Divisie 
moet zijn. De verwachting is dat de onder 21 competitie sterker wordt dan de Derde Divisie. 
Vier clubs in de Keuken Kampioen Divisie en twee, wellicht meer clubs (afhankelijk van hoeveel clubs 
dit nog willen na etaleren onder 21) in de Tweede Divisie. Instroom in de Tweede Divisie vanuit de 
reserveteam competitie, promotie en degradatie tussen Eerste en Tweede Divisie (zie notitie 
hierover). Daarnaast de mogelijkheid tot inschrijven in de reservecompetitie. 
 
Plan 
De KNVB organiseert een reservecompetitie met dezelfde spelregels zoals in seizoen 2018/’19 en 
2019/’20. De genoemde doorstoomregeling in de voetbalpiramide gaat gelden vanaf seizoen 
2020/’21. Alle clubs hebben drie keuzes na onder 21; 

- Team in de voetbalpiramide 
- Team in de reservecompetitie 
- Geen team tussen onder 21 en eerste elftal 

 
 
 
  
 
  
 


