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Aan de gerechtigde correspondenten én TVJO’s / jeugdcoördinatoren,  

        
      

Beste 
 
Net zoals de afgelopen seizoenen zullen voor het voetbalseizoen 2018-2019 alle 
jeugdreeksen behalve U6, zowel interprovinciaal, provinciaal als gewestelijk, op 
basis van niveaucodes worden ingedeeld.  
 
Wij rekenen er op  dat u als secretaris (GC) van de club, in samenspraak met de 
jeugdverantwoordelijke(n) (TVJO en/of jeugdcoördinator), de nodige tijd en 
aandacht zal besteden om de niveaucode per jeugdteam zo nauwkeurig mogelijk in 
te vullen. 
 
Wij rekenen op uw deskundige bijdrage in het belang van een zo juist mogelijke 
indeling.  Dit is reglementair als volgt voorzien:  
 
Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode 
per ploeg over aan het sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen.  
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld) 
 
De clubs…, worden bij aanvang van het seizoen door het sporttechnisch secretariaat van Voetbal 
Vlaanderen in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) 
verdeeld op basis van: 

- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 
gehanteerd. 

- hun geografische ligging 
 
Concreet betekent dit dat u per team het spelniveau van de spelers beoordeelt 
zodat er zoveel mogelijk evenwichtige wedstrijden kunnen plaatsvinden. 
 

 Niveau 1 : minder dan gemiddeld niveau  
 Niveau 2 : gemiddeld niveau 
 Niveau 3 : beter dan gemiddeld niveau 

 
Het betreft hier dus NIET het niveau waarop uw club wil spelen om betere resultaten 
te behalen (bv 1 opgeven i.p.v. 2) én ook NIET het niveau om zich te profileren op het 
vlak van kwaliteit van jeugdopleiding ten opzichte van de omliggende clubs (bv 3 
opgeven i.p.v. 2). 
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We kregen vanuit een aantal clubs vragen/opmerkingen over deze niveaucodes. 
Clubs met bekommernissen die soms zagen dat wedstrijden niet verliepen zoals zij 
positief gehoopt hadden. 
 
Daarom willen we als federatie groeien in deze uitdagende regel om kinderen op 
het juiste niveau te laten voetballen. Dit bepaalt immers voor een groot deel de 
juiste ontwikkeling van de kinderen en garandeert het meeste spelplezier.  
 
Om de reeksen beter te kunnen afstemmen op de wensen van uw team, krijgt u 
vanaf NU de kans in de inschrijvingsmodule uw voorkeur ietwat concreter te 
formuleren. Het betreft een verfijning van uw voorkeur binnen de reglementair 
voorziene krijtlijnen van het reglement. Zo zijn er op basis van de drie 
reglementaire niveau, samen vijf opties voorzien.  
 
  1   Minder dan gemiddeld, met voorkeur om enkel tegen teams van niveau 1 te spelen. 
 
2-1  Voorkeur om in een mixreeks van beide niveaus te spelen (combi minder en gemiddeld) 
  
 2     Gemiddeld niveau, met voorkeur om enkel tegen teams van dit niveau te spelen. 
 
3-2   Voorkeur om in mixreeks van beide niveaus te spelen (combi beter +gemiddeld). 
   
 3     Beter dan gemiddeld, met voorkeur om enkel tegen teams van niveau 3 te spelen. 
 

 Indien U kiest voor een unieke niveaucode 1, 2 of 3 is de kans groot dat het 
team niet speelt tegen teams met een andere niveaucode. Dit is evenwel 
geen totale garantie omdat we bij de reekssamenstelling met vele facetten 
dienen rekening te houden. Consequentie hieraan verbonden kan zijn dat er 
in bepaalde regio’s verdere verplaatsingen zullen moeten afgelegd worden. 
Neem dit heel goed in overweging, zeker voor de allerkleinsten! 

 
 Binnen niveau 2 kan u een dubbele nuance maken. Leunt uw team dichter 

tegen niveau 1 aan, of dichter tegen niveau 3? Door aanduiding van deze 
voorkeur hopen we dat de gemengde reeksen (2 – 1 en 3 – 2) ook beter 
ingedeeld kunnen worden. 

 
 Tot slot kan je dit mogelijk mix-niveau ook inschatten vanuit het gewenst 

niveau 3 of 1. 
Indien u vanuit uw gewenst niveau 3, toch kiest voor 3 – 2, betekent dit dat 
deelname van tegenstanders van het lager niveau 2 wordt geaccepteerd. 
Indien u vanuit uw gewenst niveau 1, toch kiest voor 2-1, betekent dit dat 
deelname van tegenstanders van het hoger niveau 2 wordt geaccepteerd. 
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Tot slot nog een belangrijk aandachtspunt: drie tegen drie – voetbal bij U7. 
 
Vanaf het seizoen 2018-2019 zal in de leeftijdscategorie U7 drie tegen drie gespeeld 
worden. De format vijf tegen vijf en het alternatief twee tegen twee vervallen bij U7. 
 
Mogen we uw speciale aandacht vragen om bij het inschrijven van de teams 
rekening te houden met het feit, dat bij drie tegen drie, tegelijkertijd per 
ingeschreven team, twee wedstrijdjes in de breedte van een duiveltjesveld worden 
gespeeld én dat je dus net zoals voorheen mag uitgaan van zes tot acht spelertjes 
per ingeschreven team (3v3 x 2w = 6 à 8 spelertjes).  
 
Ter vergelijking bij U6, waar men enkel 2v2 blijft spelen bestaat een ingeschreven 
team eveneens uit 6 à 8 spelertjes (2v2 x 3 à 4w). 
 
Het spreekt vanzelf dat we na het bestuderen en uittesten van de format 3v3 bij U7 
én na de goedkeuring binnen de Vlaamse Studiecommissie verder werken aan de 
uitrol van deze vernieuwing.   
 
In elke provincie is er in de maand mei een info- en praktijkmoment voorzien. 
Alvast hieronder data en locaties waarop deze Formafoots zullen plaatsvinden: 
 
18-5-2018 – Park Houthalen (Palmenstraat 61, 3530 Houthalen-Helchteren) 
22-5-2018 – KFC.Meise (Sint-Annastraat 29, 1860 Meise) 
24-5-2018 – KFC.Mandel United (Sint-Jorisstraat z/n, 8870 Izegem) 
24-5-2018 – SC.Dikkelvenne (Hofkouter, 9890 Dikkelvenne) 
24-5-2018 – KFC.Lentezon Beerse (Sportcomplex Stadionlaan, 2340 Beerse) 
 
Inschrijven 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcL6zHvDeTcZLAEwV-
OIXt8IR2fv1UnSk6etChhahoULEo7g/viewform)  
 
Ook in de aanhef van de nieuwe competitie zal u hier uitvoerig over geïnformeerd 
worden.  
 
Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking  ! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Bob Browaeys     Benny Mazur 
Hoofd sporttechnisch departement  Secretaris-generaal 
 
 

 


