
NIEUW (2020-2021): Het vier fasen voetbal (pupillen) 
Vanaf aankomend seizoen gaan pupillen van JO8 t/m JO12 (incl. de meisjes) over naar het vier fasen voetbal. Opnieuw een verbetering in het aanbod dat na een pilot 

seizoen in district West is goedgekeurd voor de rest van Nederland. Het betreft een nieuwe opzet inzake de wedstrijden en de indelingen daarvan. Kort: 

 



Vier competities 

Pupillen gaan vanaf komend seizoen geen twee competities maar vier competitie spelen. Voorheen werd in de winterstop altijd gewisseld van competitie, nu gaat dat dus 

vaker gebeuren. Reden hiervan is om de competities nog gelijkwaardiger in te delen waardoor wedstrijden leuker en spannender worden. 

 

Competitie 1: 1e duel op 5 september 2020, laatste duel op 4 oktober 2020 (competitie met 5 wedstrijden) 

 

Competitie 2: 1e duel op 24 oktober 2020, laatste duel op 5 december 2020 (competitie met 7 wedstrijden) 

 

Competitie 3: 1e duel op 30 januari 2020, laatste duel op 27 maart 2020 (competitie met 7 wedstrijden) 

 

Competitie 4: 1e duel op 10 april 2020, laatste duel op 30 mei 2020 (competitie met 5 wedstrijden) 

 

 

Het schema ziet er als volgt uit: 

 

Start 5-9-2020 Start 24-10-2020 Start 30-1-2021 Start 10-4-2021 10-10-2020 2-1-2021

17-10-2020 9-1-2021

Duel 1 5-9-2020 Duel 1 24-10-2020 Duel 1 30-1-2021 Duel 1 10-4-2021 12-12-2020 16-1-2021

Duel 2 12-9-2020 Duel 2 31-10-2020 Duel 2 6-2-2021 Duel 2 17-4-2021 19-12-2020 24-1-2021

Duel 3 19-9-2020 Duel 3 7-11-2020 Duel 3 27-2-2021 Duel 3 24-4-2021 26-12-2020 13-2-2021

Duel 4 26-9-2020 Duel 4 14-11-2020 Duel 4 6-3-2021 Duel 4 15-5-2021 20-2-2021

Duel 5 3-10-2020 Duel 5 21-11-2020 Duel 5 13-3-2021 Duel 5 29-5-2021 3-4-2021

Duel 6 28-11-2020 Duel 6 20-3-2021 1-5-2021

Duel 7 5-12-2020 Duel 7 27-3-2021 8-5-2021

22-5-2021

Sluit 3-10-2020 Sluit 5-12-2020 Sluit 27-3-2021 Sluit 29-5-2021

Competitie 1 Competitie 2 Competitie 3 Competitie 4 Vrije weekenden



Handig om te weten 

 

Beker:  De bekercompetitie komt te vervallen en keert niet terug 

 

Oefenduels: Voor JO8 t/m JO10 worden in de winterstop geen oefenwedstrijden meer gepland. 

  Voor JO11 en JO12 (incl. meisjes) wordt in de winterstop wel een oefenduel gepland. 

 

Standen: Er worden voor JO8 t/m JO10 geen standen bijgehouden, wel dienen uitslagen doorgegeven te worden via gebruikelijke weg. 

  Voor de JO11 en JO12 (incl. meisjes) worden nog wel standen bijgehouden (ideeën om dat ook niet te doen zijn nog niet goedgekeurd). 

 

Uitslagen: Deze dien je door te geven aan de KNVB via de Wedstrijdzaken App en aan Juventa’12 via Mijn.Juventa12.nl. 

  Geef de uitslag altijd via beide kanalen door en doe dit direct na afloop van de wedstrijd. 

 

Afgelastingen: Afgelaste wedstrijden worden niet meer opnieuw door de bond ingepland. 

 

Verplaatsingen: Duels vervallen of dienen voor datum aanvang laatste duel doordeweeks gespeeld te worden. 

 

Baaldag:  Komt te vervallen 

 

Indelingen: Voor aanvang van het seizoen maakt de Technische Commissie van Juventa’12 een inschatting van het gewenste speelniveau en geeft dit door aan de 

  KNVB. De bond beoordeelt vervolgens de aanmelding en deelt de teams in op het meest ideale speelniveau. Na het weekend van het laatste duel in de 

  desbetreffende competitie deelt de KNVB de competities opnieuw in op basis van speelniveau. Hierbij wordt vooral gekeken naar het aantal doelpunten. 

  Een team dat alle wedstrijden met 2-1 wint kan bijvoorbeeld lager ingedeeld worden dan een team dat alle duels dik wint en er één met 1-2 verliest. 

  De indelingen worden tijdig voor aanvang van het eerste duel bekendgemaakt aan de Commissie Wedstrijdzaken en via bijvoorbeeld de Voetbal.nl app. 

 

Meisjes:  Alleen binnen de JO11 categorie is er nog een afzonderlijke meisjescompetitie, in de andere categorieën is dit niet (meer) het geval. 


