
Door de lange periode van beperkt trainen is het logischerwijs niet verantwoord om direct weer te starten met het spelen van (competitie)wedstrijden zodra  
dit weer is toegestaan. Om ervoor te zorgen dat spelers verantwoord en fit aan de herstart verschijnen hanteren we een minimale voorbereidingsperiode. 
Afhankelijk van de categorie en het speelniveau verschilt deze periode van 4-5 weken (categorie A) tot 2-3 weken (categorie B). 

Voorbereidingsperiode

ROUTEKAART HERSTART COMPETITIES AMATEURVOETBAL

Door het coronavirus zit een ‘normale’ afronding van de huidige competities in het amateurvoetbal er niet meer in. Wat we nog wel kunnen verwachten 
dit seizoen hangt af van de coronamaatregelen en verschilt per categorie. In onderstaand schema vind je per categorie het bijbehorende scenario.

*  Indien de competities in de Eredivisie zaal (mannen en vrouwen) definitief niet meer hervat worden zal in onderling 
overleg met de clubs worden gesproken over scenario’s voor de restant van het seizoen.

We vinden het belangrijk dat alle spelers dit seizoen – zodra de coronamaat-
regelen dit toelaten – weer kunnen doen wat ze het liefste doen: voetballen. 
Daarom starten we met de organisatie van de KNVB REGIOCUP. 

Zodra de het niet meer mogelijk is om de huidige competitie te hervatten 
wordt deze zowel voor de A als B-categorie georganiseerd. 

Meer informatie over de KNVB REGIOCUP is te vinden op:  

www.knvb.nl/regiocup

Categorie Minimale voorbereiding- 
periode tot start competities

Deadline trainen zonder beperkingen 
(risiconiveau ‘ernstig’) Deadline start competities Scenario Situatie als deadlines niet gehaald worden

Categorie A senioren:
Mannen categorie A
- 2e divisie
- 3e divisie
- Hoofdklasse
- 1e t/m 5e klasse
-  Reserve Hoofdklasse t/m 

3e klasse

Vrouwen categorie A
-  Vrouwen Topklasse t/m 

3e klasse

4-5 weken Niet van toepassing  
(zie ‘Deadline start competities’)

Huidige competities worden niet meer hervat. In plaats daarvan organiseert 
de KNVB kleinschalige regionale competities: de KNVB Regio Cup. Alle teams 
in de categorie B doen standaard mee tenzij zij zich hiervoor afmelden. Dit 
aanbod start vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. 

KNVB Regio Cup: regionale herindeling poules. Afhankelijk van startdatum 
bestaan poules uit 8, 6 of 4 teams waarin een volledig of half schema wordt 
gespeeld. 

Voor alle categorieen geldt: Indien  
de deadlines niet gehaald worden,  
organiseert de KNVB de Regiocup.

- Onder 23 4-5 weken 17 maart 10, 11 april Uitspelen eerste seizoenshelft

Categorie A jeugd:
-  Onder 13 t/m Onder 19: divisie 1 t/m Hoofdklasse  

(excl. O18 divisie 1 t/m 4)

2-3 weken 24 maart 
(i.v.m. huidige beperkingen voor 
Onder 18 en Onder 19 teams)

17, 18 april Uitspelen eerste seizoenshelft / najaarsreeksen

Categorie B senioren, junioren, pupillen veld:
- Alle overige teams

2-3 weken Niet van toepassing  
(zie ‘Deadline start competities’)

Huidige competities worden niet meer hervat. In plaats daarvan organiseert 
de KNVB kleinschalige regionale competities: de KNVB Regio Cup. Alle teams 
in de categorie B doen standaard mee tenzij zij zich hiervoor afmelden. Dit 
aanbod start vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten.

KNVB Regio Cup: regionale herindeling poules. Afhankelijk van startdatum 
bestaan poules uit 8, 6 of 4 teams waarin een volledig of half schema wordt 
gespeeld.

Categorie A zaal:
Mannen categorie A
-  Landelijk: Eredivisie, 1e divisie
-  Noord: Topklasse, Hoofdklasse, 

1e klasse
-  West I: Topklasse, Hoofdklasse, 

1e klasse en 2e klasse
-  Oost, West II, Zuid I, Zuid II:  

Topklasse en Hoofdklasse

Vrouwen categorie A
- Landelijk: Eredivisie

Jeugd categorie A
- West I: Topklasse

4-5 weken 22 maart 19 april Uitspelen eerste seizoenshelft

Categorie B zaal:
- Alle overige teams

4-5 weken Niet van toepassing  
(zie ‘Deadline start competities’)

Huidige competities worden niet meer hervat. In plaats daarvan organiseert 
de KNVB kleinschalige regionale competities: de KNVB Regio Cup. Alle teams 
in de categorie B doen standaard mee tenzij zij zich hiervoor afmelden. Dit 
aanbod start vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten.

KNVB Regio Cup: regionale herindeling poules. Afhankelijk van startdatum 
bestaan poules uit 6 of 4 teams waarin een volledig of half schema wordt 
gespeeld.

http://www.knvb.nl/regiocup
http://www.knvb.nl/coronavirus
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