Belangrijkste veranderingen
Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2017/’18
1. Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd
Categorie A
In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden
verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum. Binnen de periode
van de flexibele winterstop (zie speeldagenkalender) mag een wedstrijd ook naar achteren
worden verplaatst.
Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van
Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de
accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld. Dit geldt voor alle wedstrijden in de
categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren, vrouwen tot en met de eerste klasse
en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien via de
wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden
verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider. Het verplaatsen van
een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.
Categorie B
In seizoen 2016/’17 was het toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere datum te
verplaatsen die lag binnen 42 dagen na de oorspronkelijke speeldagdatum en vóór het einde van
de competitie.
In seizoen 2017/’18 mogen wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 23 september t/m
31 januari wel in onderling overleg verplaatst worden, maar deze moeten wel in deze periode
gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in
onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee
competitierondes van 19/20 en 26/27 mei. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de
oorspronkelijke speeldagdatum.
2. Baaldagen / Snipperdag
De aanduiding “baaldag” wordt gewijzigd in “snipperdag”. In seizoen 2016/’17 is het aantal
snipperdagen teruggebracht van twee naar één, met de bedoeling de snipperdag in seizoen
2017/’18 af te schaffen. Echter, besloten is dat de clubs ook in seizoen 2017/’18 voor ieder team
uitkomend in de categorie B de beschikking hebben over één snipperdag.
3. Blessurebehandeling
Tot vorig seizoen was de blessurebehandeling in de Tweede en Derde divisie en de Hoofdklasse
afwijkend ten opzichte van de andere klassen. Vanaf seizoen 2017/’18 geldt deze manier van
blessurebehandeling voor de gehele categorie A. De tekst is dan ook nu opgenomen in paragraaf
1.1 Categorie A en B.
4. Bereikbaarheid in het weekend
Toegevoegd zijn de (mobiele) telefoonnummers van de medewerkers organisatie competitie en de
landelijk competitieleider voor reguliere vragen met een hoge urgentie die niet kunnen wachten tot
na het weekend. Hiermee is de bereikbaarheid in het weekeinde vergroot. Naast deze aanpassing
zijn ook de contactgegevens van de weekenddienst arbitrage aan deze subparagraaf toegevoegd.
Deze stonden vorig seizoen in het hoofdstuk Arbitrage.
5. mDWF
Door de invoering van het mDWF met ingang van dit seizoen, is de inhoud van paragraaf 3.2
Digitale spelerspas en paragraaf 3.3 Digitale wedstrijdformulieren aangepast.
6. Aanvangstijden
In de paragraaf over de aanvangstijden zijn nu zowel een vroegste als ook een uiterste
aanvangstijd aangegeven. Dit zijn de tijden waarbinnen de vereniging de aanvangstijden van haar
teams kan bepalen. Doel is de verenigingen bij het plannen meer mogelijkheden te bieden.
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7. Internationale overschrijvingen
In het Handboek is een regeling opgenomen om de zogenaamde “U-bochtconstructie” te
voorkomen. Dit betreft spelers die eerst overschrijving naar het buitenland aanvragen en
vervolgens weer overschrijving vragen naar een Nederlandse vereniging en hieronder vallen
onder de FIFA-regels en de overschrijvingsdatum van 31 augustus.
Als in een overschrijvingsperiode een verzoek tot dispensatie voor een nationale overschrijving
van een speler niet is verleend of een al dan niet verleende nationale overschrijving van een
speler is ingetrokken, dan kan in dezelfde overschrijvingsperiode een ingediend verzoek tot
internationale overschrijving van de betreffende speler uitsluitend worden verleend:
1. indien overschrijving wordt verzocht naar de Nederlandse vereniging waarvoor speler als
laatste als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest en
2. indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
8. Hoofdstuk 5 Tuchtzaken
De gehele inhoud van het hoofdstuk Tuchtzaken is aangepast. Enerzijds door de invoering van de
aanklager en anderzijds door aangepaste staffels gele kaarten.
9. Dispensatiecriteria nationale overschrijving spelers categorie A
Een aanvraag om overschrijving wordt verleend indien het bij de KNVB geregistreerde
spelerscontract van de speler, die overschrijving verzoekt, vóór het einde van een
overschrijvingsperiode van rechtswege is geëindigd of met wederzijds goedvinden is beëindigd en
de speler na afloop van deze overschrijvingsperiode een bij de KNVB geregistreerd
spelerscontract met een (andere) club heeft gesloten, dat onmiddellijk ingaat. Niet van belang is of
de speler inmiddels als amateurspeler staat geregistreerd bij een andere club. Bovenstaande is
van toepassing mits is voldaan aan de formele vereisten.
Tot vorig seizoen was in de regeling opgenomen dat de desbetreffende speler een WW-uitkering
moest hebben op basis van zijn voetbalverleden en dat deze WW-uitkering door het opnieuw
tekenen van een geregistreerd spelerscontract automatisch en volledig kwam te vervallen. Deze
voorwaarde is komen te vervallen.
Verwijderde onderwerpen
Assist
Vorig seizoen is een begin gemaakt met het verplaatsen van een aantal (sub)paragrafen uit het
Handboek naar www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken. Dit seizoen is hier een aantal (sub)paragrafen aan
toegevoegd, te weten:
- Afkortingen
- Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
- Regeling nacompetitie periodekampioenschappen schema 12
- Regeling nacompetitie periodekampioenschappen schema 14 (+ schema 12 vrouwen + overgang
schema 14/12)
- Regeling nacompetitie JO19 en JO17 en mannen standaard
- Richtlijnen 4 tegen 4 voor JO7 (flyer nieuwe pupillenvormen staat al op Assist)
- Richtlijnen 7 tegen 7 pupillen en junioren
- Richtlijnen 9 x 9 JO11
- JO13 11 tegen 11
- Veteranenvoetbal (uitgesplitst in Veteranenvoetbal, 35+, 45+ en 30+ vrouwen)
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
- Bijzondere wedstrijden
- Niet spelen van een wedstrijd
- Niet uitspelen van een wedstrijd
- Vriendschappelijk wedstrijden en toernooien
- Het uit de competitie nemen van een elftal
- Terugtrekken uit de competitie
- Terugtrekken (reserve-)elftallen uit categorie A
Diversen
- Nationale dodenherdenking op 4 mei  jaarlijkse nieuwspublicatie op de website
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De sancties, inclusief administratiekosten zijn uit paragraaf 1.5.1 Belangrijke kosten voor de
verenigingen gehaald  niet het bestuur amateurvoetbal, maar het tuchtrechtelijk orgaan bepaalt
deze sancties en deze zijn daarom overgeheveld naar de Handleiding tuchtzaken.
Rangorde overige competities  tekst uit subparagraaf rangorde Tweede divisie, Derde divisie en
hoofdklasse mannen geldt nu voor alle competities
Spelregelbewijs  op Assist staat uitgebreide informatie over het spelregelbewijs
Fair Play voetbal  vervallen in verband met de nieuwe spelvormen
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