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Evaluatie topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal 

 
Inleiding 
In het voorjaar van 2009 heeft de algemene vergadering amateurvoetbal ingestemd met het instellen 
van een topklasse. Op 18 maart 2010 zijn in een buitengewone bondsvergadering voorstellen 
aangenomen over de topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal. Het uitvoeringsbesluit dat 
hierop volgde, is in de bondsvergadering van 13 december 2010 bekrachtigd. Deze besluiten zijn 
opgenomen in bijlage 1 en 2.  
 
In de bondsvergadering van 18 maart 2010 is ook afgesproken na een jaar de voorstellen te 
evalueren. De resultaten van deze evaluatie zullen mede bepalend zijn voor de definitieve 
reglementering in dezen. 
 
Evaluatieonderwerpen topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal, zoals vastgesteld 
door het bondsbestuur 
 

1. Sportieve criteria 
 
De invoering van de topklasse heeft het nodige teweeggebracht. Om de meningen van de betrokken 
verenigingen hierover te peilen, is er een enquête uitgezet onder de deelnemers aan de top- en 
hoofdklasse in het seizoen 2010/‟11. Deze enquête richtte zich op de gevolgen voor beide klassen. 
Hieronder treft u de belangrijkste bevindingen. De volledige enquête is opgenomen in bijlage 3. 
 
Deelname enquête 
Van de 116 benaderde verenigingen hebben er 89 de enquête  ingevuld (77%), waarvan er 79 
volledig en 10 onvolledig ingevuld zijn ingezonden (deze zijn gedeeltelijk meegenomen in de analyse). 
De overige 27 verenigingen (23%) hebben de enquête niet gestart of wel geopend maar niet ingevuld. 
Vanuit de topklasse hebben 16 zaterdagverenigingen en 13 zondagverenigingen de enquête ingevuld. 
Vanuit de zaterdaghoofdklasse hebben 31 verenigingen deelgenomen aan de enquête, tegenover 29 
uitkomend op zondag. 
 
Competitieopzet topklasse 
De verenigingen uitkomend in de topklasse zijn over het algemeen tevreden over de invoering en het 
resultaat van de nieuwe competitieopzet (zie afbeelding 1). Het aantal wedstrijden, de toegenomen 
spanning en de extra aandacht van publiek en media worden als positief ervaren. Verschil in 
tevredenheid is er over de exposure voor sponsoren, overige inkomsten en de KNVB als organisator 
van de competitie. De zaterdagverenigingen zijn hier positief over, maar de zondagverenigingen 
vinden het tegenvallen. Alleen over de toegenomen reisafstanden zijn zowel de zaterdag- als de 
zondagverenigingen ontevreden. Het is verder opmerkelijk dat de zaterdag topklasse op nagenoeg 
alle punten positiever is dan de zondag topklasse. Het grotere aantal toeschouwers en de „kortere‟ 
reisafstanden op zaterdag liggen hieraan vermoedelijk ten grondslag. Echter alles overziend, zijn 
zowel de zaterdag- als de zondagverenigingen overwegend positief over de invoering van de 
topklasse. 
 
Afbeelding 1. 

 
Competitieopzet hoofdklasse 

6%

19%

75%

8%

23%

69%

0%

25%

50%

75%

100%

Negatief Neutraal Positief

Algemeen oordeel topklassers over de 
invoering van de Topklasse:

zaterdag

zondag



Evaluatie Topklasse / 16 september 2011 / v7  2 
 

De invoering van de topklasse heeft grote gevolgen gehad voor de hoofdklasse. De hoofdklassers zijn 
daardoor over het algemeen minder positief dan de topklassers (zie afbeelding 2). De kantine omzet, 
reisafstanden, overige inkomsten en de aandacht van publiek en media scoren laag. Over de huidige 
competitieopzet, het aantal wedstrijden, de spanning en de KNVB in zijn algemeenheid als organisator 
van de hoofdklasse zijn de verenigingen gemiddeld genomen wel tevreden. Ook hier is de tendens 
zichtbaar dat de zaterdag hoofdklassen positiever zijn dan de zondag hoofdklassen, al is het verschil 
wel kleiner en zijn de zaterdagverenigingen niet op alle punten positiever. Het is echter wel opvallend 
dat de mening van de hoofdklassers over de invoering van de topklasse minder negatief is dan vooraf 
werd gedacht; het merendeel is neutraal, maar slechts een enkel geval is negatief. 
 
Afbeelding 2. 

 
 
Reeks 1: Hoofdklasse zaterdag en ook seizoen 2009/‟10 spelend in de hoofdklasse 
Reeks 2: Hoofdklasse zaterdag en seizoen 2009/‟10 spelend in de 1

e
 klasse 

Reeks 3: Hoofdklasse zondag en ook seizoen 2009/‟10 spelend in de hoofdklasse 
Reeks 4: Hoofdklasse zondag en seizoen 2009/‟10 spelend in de 1

e
 klasse 

 
Exposure topklasse 
Voor 82% van de zaterdagverenigingen heeft de topklasse de exposure gebracht die vooraf werd 
verwacht en 6% vindt de exposure zelfs boven verwachting. De aandacht van de media, de 
sponsorbijdragen, het aantal toeschouwers, de totale recette en de omzet in de kantine zijn allemaal 
toegenomen. In tegenstelling tot de verenigingen uit de zaterdagtopklasse zijn de zondagverenigingen 
minder tevreden. Voor 69% van de verenigingen heeft de zondagtopklasse niet de exposure gebracht 
die werd verwacht, tegenover 31% waarbij wel aan de verwachtingen is voldaan. De belangstelling 
van de media is aanzienlijk toegenomen, maar de sponsorbijdragen, het aantal toeschouwers, de 
totale recette en de omzet in de kantine zijn maar licht gestegen. 
 
Exposure hoofdklasse 
Daar waar de topklassers de exposure over het algemeen hebben zien toenemen, is dit anders bij de 
verenigingen uit de hoofdklasse. Van de zaterdagverenigingen heeft 23% de exposure veel zien 
verminderen, 40% geeft aan dat het iets verminderd is en voor 37% van de verenigingen is de 
exposure gelijk gebleven aan die van vorig jaar of is het zelfs iets gestegen. Bij 30% van de 
zondagverenigingen is de exposure iets afgenomen, maar overwegend is het gelijk gebleven of iets 
gestegen: 62%. De verenigingen die kampen met een verminderde exposure geven aan dat met 
name het aantal bezoekers, de kantine omzet, de sponsorbijdragen en de aandacht van de media zijn 
afgenomen. 
 
Promoveren naar de Jupiler League 
Van de 29 topklasseverenigingen die de enquête hebben ingevuld, zijn er 20 niet van plan op termijn 
gebruik te maken van de mogelijkheid om te promoveren naar de Jupiler League. Acht verenigingen 
twijfelen hier nog over en één vereniging heeft aangegeven hier binnen twee seizoenen gebruik van te 
willen maken. Er heerst bij veel verenigingen nog onduidelijkheid over de licentievoorwaarden, dit 
zorgt voor veel scepsis over promoveren. Door volgend seizoen een aantal kennisbijeenkomsten te 
organiseren, voorafgaand aan het moment waarop de intentie moet worden uitgesproken of men 
eventueel gebruik wil maken van het recht op promotie, hoopt de KNVB deze weg te nemen. 
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Promotie/degradatieregeling hoofd- en topklasse 
De meeste verenigingen uit de topklasse vinden drie rechtstreekse degradanten en één herkanser te 
veel en zijn dus ook niet tevreden met de huidige promotie/degradatieregeling tussen de hoofd- en 
topklasse. In tegenstelling tot de topklasse verenigingen zijn de hoofdklassers wel tevreden over deze 
regeling. 
 
Topklasse samenvoegen 
Uit de enquête blijkt dat voornamelijk de zondagverenigingen uit de top- en hoofdklasse de 
mogelijkheid om de zaterdag en zondag topklasse samen te voegen als positief beoordelen. Om de 
geografische indeling te bevorderen en onder andere reisafstanden en kosten te kunnen reduceren, 
zou hierover nagedacht kunnen worden. Van de zondagverenigingen is 71% positief over dit voorstel, 
tegenover 34% van de zaterdagverenigingen. 
 

2. CAO 
 
Momenteel zijn de werkgevers (BZV, LBA en COTH) hierover nog in gesprek met de VVCS. Dit is 
verder niet direct een actiepunt voor de KNVB, maar er dient wel geprobeerd te worden om de partijen 
te overtuigen van het belang van het hebben van een CAO, waarbij het de voorkeur geniet te komen 
tot een voetbal CAO (voor zowel betaald voetbal als amateurvoetbal). De VVCS heeft overigens 
kenbaar gemaakt geen CAO af te willen sluiten, indien het niet verplicht wordt dat alle contracten, 
waarbij de beloning voor de speler meer is dan een onkostenvergoeding, bij de KNVB moeten worden 
geregistreerd. 
 

3. Spelerscontracten 
 
Vanaf het seizoen 2010/‟11 kunnen in het amateurvoetbal spelerscontracten worden afgesloten. De 
KNVB registreert deze contracten indien deze ter registratie aan de KNVB worden gezonden. Het 
registreren van de contracten is echter niet in alle gevallen verplicht. De spelers in het amateurvoetbal 
kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:  
a. Spelers die niet meer ontvangen dan een (echte) onkostenvergoeding; 
b. Spelers die meer ontvangen dan een onkostenvergoeding en een contract hebben met een 

derde, niet zijnde de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is (meestal is dit een aan de 
amateurvereniging gelieerde stichting of sponsor). Dit contract is niet ter registratie 
aangeboden en niet door de KNVB geregistreerd; en  

c. Spelers die met de vereniging waarvoor zij speelgerechtigd zijn of met een aan die vereniging 
gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door het bestuur amateurvoetbal, een 
spelerscontract hebben gesloten.  

 
De onder a. en b. bedoelde spelers zijn actieve amateur in de zin van de reglementen van de KNVB. 
De onder c bedoelde spelers worden in de reglementen aangeduid als contractspelers. 
  
De door de KNVB geregistreerde spelerscontracten zijn geanalyseerd en de gegevens zijn 
opgenomen in een overzicht. Vanuit privacy overwegingen is ervoor gekozen om niet alle gegevens te 
publiceren en alleen namen van de betreffende verenigingen en het aantal contracten dat zij hebben 
laten registreren in een schema weer te geven. De overige bevindingen worden zo gedetailleerd 
mogelijk beschreven. 
 

Vereniging (topklasse) Aantal contracten 

Achilles „29 19 

SV Spakenburg 18 

FC Oss 18* 

Excelsior „31   1 

FC Lienden   1 

Vereniging (hoofdklasse)  

WHC   1 

SVV Scheveningen   1 

DVS „33   1 
 
* Waarvan acht doorlopende contracten die al in het seizoen 2009/‟10 bij de sectie betaald voetbal waren geregistreerd 
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Het door de KNVB verplicht gestelde standaard spelerscontract is door alle verenigingen gebruikt. 41 
keer is er een contract afgesloten met een stichting, tweemaal met een vereniging en negen keer met 
een besloten vennootschap. 35 contracten zijn afgesloten voor de duur van één seizoen, in twaalf 
gevallen duurt het contract twee seizoenen en vijf keer is het contact voor drie seizoenen afgesloten. 
Nagenoeg alle contracten zijn gebaseerd op een wekelijkse arbeidsduur van tussen de twaalf en 20 
uur. 48 spelers krijgen hun salaris bruto uitgekeerd tegenover vier die het netto ontvangen. 
 
Naast het salaris hebben de meeste spelers ook recht op wedstrijdpremies en een kampioens-
/promotiepremie of handhavingspremie. De wedstrijdpremies zijn onderverdeeld in het krijgen van een 
basisplaats of invalbeurt, een plaats op de bank en het behalen van wedstrijdpunten. In een aantal 
contracten zijn de premiebedragen opgenomen en andere verwijzen naar een niet meegezonden 
bijlage met premiestelsel. Gemiddeld ontvangt een speler op basis van de geregistreerde gegevens  
€ 13.616, - bruto per seizoen. Voor deze berekening zijn het salaris en de (geregistreerde) premies bij 
elkaar opgeteld. Hierbij is uitgegaan van het behalen van 50% van de wedstrijdpremies, de eventuele 
kampioens-/promotiepremie of handhavingspremie zijn buiten beschouwing gelaten. 
Naast de hierboven genoemde inkomsten, zijn in een aantal contracten nog andere voordelen 
opgenomen; hierbij kan gedacht worden aan een vergoeding van de kosten voor bewassing en 
onderhoud van kleding, lunches/drankjes, contributie en de spelerspot of het betalen van 
trainerscursussen. 
 
In de enquête geven de meeste verenigingen uit de top- en hoofdklasse aan dat ze het nut niet zien 
van het registreren van de contracten met spelers bij de KNVB. Van deze verenigingen maakt 41% 
wel gebruik van contracten, maar laat deze niet registreren en 48% zegt geen gebruik te maken van 
contracten met de spelers. De verenigingen zeggen nog onvoldoende op de hoogte te zijn van deze 
nieuwe mogelijkheid, zij willen zich hier eerst in verdiepen voordat ze eventueel overgaan tot 
registratie. De KNVB wil de verenigingen komend seizoen beter gaan informeren, om ze aldus te 
kunnen overtuigen van het nut van registratie van de contracten met spelers. Gehoopt wordt dat het 
aantal geregistreerde contracten zal toenemen, wanneer verenigingen op de hoogte worden gebracht 
van de voordelen van een geregistreerd spelerscontract. 
 

4. Pensioenafdracht 
 
Voor aanvang van het seizoen 2010/‟11 is afgesproken dat contractspelers in het amateurvoetbal dit 
seizoen niet verplicht zijn om pensioenpremie af te dragen. In het licht van de concurrentiepositie van 
amateurverenigingen ten opzichte van betaaldvoetbalorganisaties is afgesproken om na te gaan 
hoeveel spelers een bruto loonsom hoger dan € 22.000, - per jaar ontvangen. Spelers die minder dan 
dit bedrag ontvangen, zouden namelijk bij het verplichten van pensioenafdracht in aanmerking komen 
voor dispensatie. Na inventarisatie van de geregistreerde spelerscontracten, blijkt dat vier spelers een 
loonsom hoger dan de dispensatiegrens ontvangen. 
 

5. Opleidingsvergoeding 
 
Indien het eerste contract wordt afgesloten voor het einde van het seizoen waarin de speler de leeftijd 
van 22 jaar heeft bereikt, dient met ingang van het seizoen 2010/‟11 ook door amateurverenigingen 
een opleidingsvergoeding te worden betaald. Het opleidingsbedrag te betalen door ere- en eerste 
divisie clubs bedraagt € 1.355, - per jaar, voor amateurverenigingen is dit bedrag € 500, -. Het betalen 
van opleidingsvergoedingen gaat in beginsel buiten de KNVB om. De verplichting tot het afdragen 
hiervan ligt reglementair bij de nieuwe club. De KNVB heeft dit seizoen over drie spelers de 
mededeling ontvangen dat zij een contract bij een amateurvereniging hebben getekend voor het einde 
van het seizoen waarin zij de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt. De namen van deze spelers worden 
tweemaal per seizoen gepubliceerd op knvb.nl, de eerste keer in september/oktober en de tweede 
keer in februari/maart. Tot op heden zijn er geen signalen ontvangen dat opleidingsvergoedingen niet 
zijn betaald. Voor de overige contracten is geen opleidingsvergoeding verschuldigd. 
 

6. Solidariteitsbijdrage 
 
Ook de regeling betreffende de solidariteitsbijdrage geldt vanaf het seizoen 2010/‟11 voor het 
amateurvoetbal. Wanneer een contractspeler gedurende de looptijd van zijn contract wordt 
overgeschreven naar een andere club, dient door laatstgenoemde club als solidariteitsbijdrage 5% 
van de vergoeding die wordt betaald aan de club, waarvan de speler wordt overgeschreven, te 
worden verdeeld onder de clubs, waarvoor de speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar als 
speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest. De verplichting tot het afdragen van de 
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solidariteitsbijdrage ligt bij de nieuwe club of de geregistreerde stichting. Op dit moment zijn er nog 
geen signalen binnengekomen dat de solidariteitsbijdrage niet is betaald. De verwachting is echter dat 
dit nog niet aan de orde is geweest. 
 

7. Vereniging en stichting 
 
In de buitengewone bondsvergadering van 18 maart 2010 is besloten dat ook aan de amateurclub 
gelieerde stichtingen spelerscontracten voor amateurspelers kunnen afsluiten. Deze stichtingen 
moeten dan wel door de KNVB zijn erkend. In overleg met de juridische afdeling is een verklaring 
opgesteld die moet worden ingevuld door het bestuur van de aan de amateurclub gelieerde stichting. 
De amateurclub zelf moet voor akkoord ondertekenen. Als deze volledig ondertekende verklaring in 
het bezit is van de KNVB, wordt de stichting als zodanig erkend en geregistreerd. De verklaring is 
bijgevoegd als bijlage 4. Deze werkwijze gaat in per 1 juli 2011.  
 

8. Consequenties voor degradant uit de Jupiler League 
 
Aan het eind van het seizoen 2009/‟10 degradeerde FC Oss vanuit de Jupiler Leaque naar de 
topklasse. Er heeft aan het eind van het seizoen 2010/‟11 een evaluatiegesprek plaatsgevonden met 
de voorzitter en manager van FC Oss. De uitkomsten van dit evaluatiegesprek zijn opgenomen in 
bijlage 5. 
 
Begeleidingsgroepen vanuit de KNVB 
In algemene zin is duidelijk geworden dat eerder met een mogelijke degradant moet worden 
gesproken. Daarom zijn tijdens de eindfase van het seizoen 2010/‟11 vanuit de KNVB 
begeleidingsgroepen geformeerd die gesprekken hebben gevoerd met zowel mogelijke promovendi 
als mogelijke degradanten. Gesprekken zijn gevoerd met SV Spakenburg, Rijnsburgse Boys en FC 
Oss als mogelijke promovendus. Met Fortuna Sittard, Almere City en RBC zijn in een vroeg stadium 
gesprekken gevoerd over mogelijke degradatie. 
 
Terugkeer BVO naar het amateurvoetbal 
Naast begeleiding van degradanten speelde afgelopen seizoen het faillissement van RBC een grote 
rol. De algemene vergadering amateurvoetbal heeft bepaald dat een BVO bij faillissement of 
intrekking van de licentie een doorstart mag maken in het amateurvoetbal. In de buitengewone 
bondsvergadering van 18 maart 2010 is vastgesteld dat inschrijving voor deelname aan de 
competities in het amateurvoetbal uiterlijk 1 juni dient te geschieden. Echter in geval van RBC was op 
dat moment nog geen uitsluitsel te geven of men wel of niet een doorstart in het amateurvoetbal wilde 
maken. Uiteindelijk is dispensatie verleend tot 15 juni, met alle mogelijke gevolgen voor indeling en 
nacompetitie van dien. 
 
In de voorstellen voor de buitengewone bondsvergadering van 18 maart 2010 is bepaald dat een BVO 
bij degradatie zich uiterlijk voor 1 juni moet inschrijven voor deelname aan de competitie in het 
amateurvoetbal. Afgelopen seizoen heeft zich de situatie voorgedaan dat een BVO, die failliet was 
gegaan (RBC Roosendaal), een doorstart wilde maken in het amateurvoetbal. In principe geldt hier 
ook voor de datum van 1 juni

1
, tenzij het bondsbestuur dispensatie verleent. 

 
FC Oss werd tijdens haar toetreding tot het amateurvoetbal geconfronteerd met totaal andere 
regelgeving dan in het betaald voetbal. FC Oss pleit ervoor dat het mogelijk wordt om in een andere 
juridische entiteit dan een vereniging deel te kunnen nemen aan het amateurvoetbal. In het seizoen 
2010/‟11 is hier dispensatie voor verleend, maar dit zou structureel mogelijk moeten worden. Verder 
moet er ook aandacht worden besteed aan de BVO‟s met een amateurtak (Ajax, PSV, ADO en 
AGOVV). Voor de andere BVO‟s geldt dat de amateurafdeling is ondergebracht in een aparte 
juridische entiteit.  
 
Ten slotte is gesproken over de situatie waarin een club uit de Jupiler League degradeert naar de 
topklasse, waaruit geen club promoveert. Bijvoorbeeld een club uit de topklasse zaterdag promoveert 
het ene jaar naar de Jupiler League, degradeert het jaar daarop naar de topklasse, terwijl de 
promovendus dat jaar uit de zondag topklasse komt. Feitelijk zou deze club dan in de topklasse 
zondag moeten worden ingedeeld, terwijl men principieel afkomstig is uit het zaterdagvoetbal. Over dit 
punt moet nog nader worden gesproken. 

                                                      
1
 In het uitvoeringsbesluit wordt nog de datum van 1 mei genoemd. Dit is aan de hand van de 

evaluatie en de praktijk gewijzigd in 1 juni. 
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9. Wijze van promotie van topklasse naar Jupiler League 

 
Vanuit de sectie betaald voetbal is een begeleidingsgroep ingesteld die verenigingen die voor 
promotie naar de Jupiler League in aanmerking willen komen, begeleidt in het traject om te kunnen 
voldoen aan de licentie-eisen. In het seizoen 2010/‟11 hebben FC Oss (zondag), Spakenburg en 
Rijnsburgse Boys (beide zaterdag) aangegeven eventueel gebruik te willen maken van hun recht op 
promotie. Met deze clubs zijn gedurende het seizoen een aantal gesprekken gevoerd. Met name voor 
Spakenburg en Rijnsburgse Boys geldt dat de situatie compleet nieuw is. Voor FC Oss is dat niet het 
geval, omdat deze club vorig jaar vanuit de Jupiler League is gedegradeerd. 
 
Uit de gesprekken met de clubs bleek een aantal knelpunten te bestaan betreffende de promotie naar 
de Jupiler League. De belangrijkste knelpunten betroffen: 
 

 Speeldag; De amateurverenigingen wensten hun thuiswedstrijden te blijven spelen op de huidige 
speeldag in het amateurvoetbal en het liefst ook de uitwedstrijden. Inmiddels heeft hierover 
overleg plaatsgevonden tussen betaald voetbal, amateurvoetbal en de CED. Afgesproken is om 
de promovendus het eerste seizoen dispensatie te verlenen, zodat zij zelf kan bepalen op welke 
dag haar thuiswedstrijden worden afgewerkt. 

 Financieel; De amateurverenigingen beschikten in eerste instantie over onvoldoende inzicht in de 
structurele inkomsten en uitgaven bij promotie naar de Jupiler League alsmede de daarmee 
verband houdende financiële bijdrage(n). Dit inzicht is alsnog verstrekt en de CED heeft een 
toelichting gegeven betreffende het verdeelmodel dat binnen de CED wordt gehanteerd. 

 Aanpassingen accommodatie; er bestond onduidelijkheid betreffende de eisen waaraan de 
accommodatie moest voldoen en per wanneer aan die eisen moest worden voldaan. Ook vormde 
een aantal eisen een knelpunt, met name het aantal verplichte zitplaatsen en de beperkingen 
betreffende het aantal staanplaatsen. Uitgangspunt is echter dat in samenspraak met de KNVB 
een plan wordt opgesteld om binnen een termijn van een aantal seizoenen, de accommodatie 
volledig in overeenstemming is met de desbetreffende (licentie-)eisen; 

 Verplichte aantal van zestien contractspelers; Inmiddels is met de CSR afgesproken dat het 
minimum aantal contractspelers voor de promovendus in de seizoenen 2011/‟12 en 2012/‟13 
veertien bedraagt. Men krijgt slechts voor één seizoen dispensatie. 

 
Verder is gebleken dat het tijdsbestek om een club goed te kunnen begeleiden te kort is als pas op 1 
februari kenbaar wordt gemaakt of men voor promotie in aanmerking wil komen. Daarnaast hadden de 
clubs tot 1 april de mogelijkheid om dit te herroepen. Deze datum is echter een aantal keren 
opgeschoven hetgeen de duidelijkheid niet ten goede is gekomen. 
 
Geadviseerd wordt om clubs volgend seizoen uiterlijk 1 december schriftelijk kenbaar te laten maken 
of zij voor promotie in aanmerking willen komen. Daarbij moet sprake zijn van een intentieverklaring. 
Uiterlijk op 1 april dient de intentie schriftelijk te worden bevestigd. Deze datum zal niet worden 
opgeschoven en het niet schriftelijk hebben bevestigd van de intentie zal met zich brengen dat de club 
in kwestie niet meer in aanmerking komt voor promotie naar de Jupiler League (zelfs niet indien aan 
het sportief criterium wordt voldaan). 
 
Ten aanzien van de promovendus is inmiddels gebleken dat het lastig is deze direct na promotie (op 
basis van de begroting) in te delen in een categorie op basis van het zogeheten Financieel 
Ratingsysteem (FRS) van het licentiesysteem. Een expertgroep zal gevraagd worden om in dezen 
advies uit te brengen aan het bestuur betaald voetbal 
 

10. Consequenties nieuwe overschrijvingstermijnen/ 
Bestuursbesluit dispensatie overschrijving 

 
Als gevolg van besluiten die samenhangen met de invoering van de topklasse en contractspelers in 
het amateurvoetbal zijn de overschrijvingstermijnen gewijzigd. Voor alle overschrijvingstermijnen als 
amateur is de datum 15 juni gebleven. Ook als amateurspelers in het amateurvoetbal voor de eerste 
keer een contract tekenen, blijft deze datum gehandhaafd. Voor alle overschrijvingen van 
contractspelers is de overschrijvingsdatum 31 augustus. Dit geldt zowel voor contractspelers binnen 
het amateurvoetbal als tussen amateur- en betaald voetbal. De nieuwe overschrijvingstermijnen zijn 
aan het begin van het seizoen duidelijk gecommuniceerd en gedurende het seizoen hebben zich 
hierbij geen problemen voorgedaan. 
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Het bestuursbesluit dispensatie overschrijving geeft amateurspelers die voor de eerste keer een 
contract tekenen bij een BVO de gelegenheid dit te doen tot 15 juli. Voor het seizoen heeft dit tot 
enige discussie geleid tussen vertegenwoordigers van betaald en amateurvoetbal. Toen is besloten 
deze dispensatie te handhaven en de transferbewegingen goed te analyseren. Gedurende dit seizoen 
heeft één speler gebruik gemaakt van deze dispensatiemogelijkheid. 
 
Uit de evaluatie is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de participatie van een gedegradeerde 
BVO in een RJO. In de buitengewone bondsvergadering van 18 maart 2010 is afgesproken dat een 
degradant voor een aantal voorwaarden twee seizoenen dispensatie wordt verleend. Dit geldt o.a. 
voor artikel 46 van het Reglement Amateurvoetbal en ook voor de participatie in een RJO. Dat 
betekent dus dat spelers vanuit de RJO (met inachtneming van de reglementaire bepalingen 
waaronder het spelen van maximaal 15 wedstrijden in hetzelfde elftal) kunnen worden ingezet bij de 
gedegradeerde BVO.  
 

11. Orde en veiligheid bij wedstrijden in de topklasse 
 
In het seizoen 2010/‟11 hebben zich in de topklasse nauwelijks incidenten voorgedaan. Alleen bij de 
eerste wedstrijd in de topklasse zondag tussen FC Oss en De Treffers hebben zich ongeregeldheden 
voorgedaan die een grote impact hadden op het verloop van de eerste wedstrijden waarbij FC Oss de 
tegenstander was. Het was noodzakelijk om in gezamenlijk overleg met FC Oss maatregelen te 
nemen, aangezien burgemeesters dreigden wedstrijden te verbieden en noodverordeningen werden 
uitgevaardigd. Daarom werd besloten dat FC Oss voorlopig bij uitwedstrijden geen supporters meer 
zou laten meereizen en dat eerst een goed veiligheidsplan zou worden opgesteld. Dit plan kwam er en 
medio november 2010 werd door het bestuur amateurvoetbal het groene licht gegeven. Vanaf dat 
moment konden supporters van FC Oss weer mee met uitwedstrijden en hebben zich ook geen 
problemen meer voorgedaan. 
 
De KNVB heeft alle belangrijke informatie van de topklasse wekelijks bijgehouden. Deze informatie is 
terug te vinden in de factsheet die als bijlage 6 bij dit rapport is gevoegd. Volgens afspraak zijn 
gedurende het seizoen per topklasseclub vijf waarnemers ingezet. Ook door de waarnemers zijn geen 
grote incidenten gemeld. De ordemaatregelen zijn tweemaal overtreden; supporters van FC Oss 
bevonden zich op de tribunes met alcoholische dranken en bij SC Genemuiden is vuurwerk 
afgestoken. Deze verenigingen zijn hiervoor bestraft door de tuchtorganen van de KNVB.  
 
Verder heeft gedurende het seizoen een overleg plaatsgevonden met een aantal burgemeesters met 
een club uitkomend in de topklasse. Daar is ook aan de orde geweest om de stadionverboden vanuit 
het betaald voetbal van toepassing te verklaren in de topklasse. Nader overleg en onderzoek hebben 
echter uitgewezen dat dit voor de topklasse een moeizame weg zou zijn. Op de eerste plaats moet de 
regelgeving veranderd worden en op de tweede plaats zijn dan alle clubs uit de topklasse verplicht 
hieraan deel te nemen, terwijl er bij het overgrote deel van de clubs geen enkel probleem is op gebied 
van orde en veiligheid. Voor clubs zelf betekent het stadionverbod ook de nodige administratieve 
rompslomp. Er zijn clubs in het huidige amateurvoetbal die ook met de nodige problemen van 
supporters te maken hebben en dit oplossen via het zogenaamde huisrecht: het weigeren van 
toeschouwers op basis van het feit dat men deze personen niet op het complex van de vereniging 
wenst. Bij uitwedstrijden maakt men vervolgens afspraken met de bezoekende club en wordt aan de 
poort gecontroleerd. In algemene zin is dat een betere oplossing dan het formele stadionverbod in te 
voeren in de topklasse. Uiteraard zal de KNVB de topklasse in het seizoen 2011/‟12 op dezelfde wijze 
blijven monitoren. 
 

12. Arbitrage 
 
Met de invoering van de topklasse is er ook voor de arbitrage het nodige veranderd. Er is een 
landelijke lijst ingevoerd, het wedstrijdpakket is gewijzigd, de functie van wisselfunctionaris is nieuw, 
het wisselbord is ingevoerd en de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters hebben uniforme 
kleding aan. Al deze veranderingen komen in de evaluatie aan de orde. 
 
Landelijke lijst 
Voorheen werden scheidsrechters en assistent-scheidsrechters afhankelijk van hun niveau ingedeeld 
in verschillende groepen in hun district, nu wordt er met een landelijke lijst gewerkt. Voor aanvang van 
dit seizoen is ervoor gekozen om de beste scheidsrechters per district op deze lijst te plaatsen. Aan 
het eind van ieder seizoen degraderen en promoveren er vanaf dit jaar vier scheidsrechters van en 
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naar de landelijke lijst, ongeacht het district waaruit men afkomstig is. In het seizoen 2010/‟11staan er 
20 scheidsrechters en 30 assistent-scheidsrechters op de lijst voor het zaterdagvoetbal. Voor het 
zondagvoetbal zijn er 18 scheidsrechters en 36 assistent-scheidsrechters terug te vinden op de 
landelijke lijst. 
 
Wedstrijdpakket 
Door de topklasse is ook het wedstrijdpakket voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 
gewijzigd. Het streven voor scheidsrechters van de landelijke lijst is om ze iedere drie wedstrijden 
twee keer aan te stellen voor een wedstrijd in de topklasse en één keer in de hoofdklasse. De 
zaterdag scheidsrechters hebben dit seizoen 12 wedstrijden in de topklasse en 9 in de hoofdklasse 
gefloten. De zondag scheidsrechters hebben 13 wedstrijden in de topklasse gefloten en 7 in de 
hoofdklasse. Daarnaast zijn de scheidsrechters van de landelijke lijst dit seizoen ook eenmaal 
aangesteld voor een wedstrijd uit de eerste divisie voor beloften. De assistent-scheidsrechters op 
zaterdag zijn dit seizoen voor 16 wedstrijden in de topklasse, 4 in de hoofdklasse en 3 in de eredivisie 
voor beloften aangesteld. De assistent-scheidsrechters voor het zondagvoetbal zijn voor 13 
wedstrijden in de topklasse, 4 in de hoofdklasse en 4 in de eredivisie voor beloften aangesteld. Alle 
officials zijn tevreden over de invulling van dit nieuwe wedstrijdpakket. 
 
Wisselfunctionaris 
De wisselfunctionaris bekleedt een nieuwe functie in het amateurvoetbal. Iedere vereniging uitkomend 
in de topklasse heeft voor het seizoen een vaste wisselfunctionaris en een reserve aangesteld. Deze 
functionaris moet niet verward worden met een vierde man, want hij bedient alleen het wisselbord. De 
wisselfunctionaris is ook niet uniform aan de overige officials gekleed, maar heeft een clubtrainingspak 
van de thuisspelende vereniging aan. Gedurende het eerste seizoen is gebleken dat de instructie aan 
de wisselfunctionaris in een aantal gevallen beter kan. Er wordt richting het nieuwe seizoen gekeken 
naar de instructieprocedure voor deze doelgroep. Verder is men over het algemeen tevreden over de 
toevoeging van deze nieuwe functie. 
 
Invoering wisselbord 
Samen met de wisselfunctionaris is het aanwezig zijn van een digitaal wisselbord in het seizoen 
2010/‟11 verplicht gesteld in de topklasse. Ondanks de investering die gedaan moest worden, ziet 
men het wisselbord wel als een gewenste extra service voor het publiek. 
 
Uniforme kleding (assistent-)scheidsrechter 
Punt van kritiek is dat de kleding aan het begin van het seizoen 2010/‟11 niet gelijk beschikbaar was. 
Wel zijn alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die actief zijn in de topklasse tevreden met 
de uniforme kleding. Hierdoor straalt de arbitrage professionaliteit en teamverband uit. Als advies 
wordt wel meegegeven niet alleen het broekje en de kousen in tweevoud te verstrekken, maar de 
arbitrage ook van een tweede shirt te voorzien. Gedurende dit seizoen zijn er kleurverschillen in de 
kleding van het arbitrale trio ontstaan. De scheidsrechterbegeleiders dienen er volgend seizoen op toe 
te zien dat de officials er representatief bij lopen. 
 

13. Accommodatiefonds 
 
Met de instelling van de topklasse en de mogelijkheid te promoveren naar het betaald voetbal heeft 
het bestuur betaald voetbal een accommodatiefonds voor de topklasse ingesteld. Door middel van dit 
fonds wil het betaald voetbal de deelnemers aan de topklasse stimuleren om de accommodatie te 
verbeteren en deze op onderdelen op het niveau te brengen van de licentie-eisen betaald voetbal. Tot 
op heden heeft echter nog geen enkele verenigingen uit de topklasse gebruik gemaakt van het 
accommodatiefonds betaald voetbal. 
 

14. Tv en marketing topklasse 
 
Dit onderwerp ligt bij het COTH. De tv- en marketingrechten van wedstrijden liggen bij de 
thuisspelende verenigingen. 
 

15. Wedstrijdzaken topklasse 
 
De afdeling wedstrijdzaken heeft de topklasse gemonitord. Hieronder vindt u de belangrijkste 
bevindingen. 
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Monitoring competitieverloop 
De factsheet is opgenomen in bijlage 6. 
 
Speeldagenkalender 
Ondanks dat er meer wedstrijden gespeeld moesten worden en de competitie twee weken eerder 
begon dan voorgaande jaren, waren de verenigingen het afgelopen seizoen redelijk tevreden over de 
speeldagenkalender. Er is één doordeweekse speeldag geweest en daarbij is het nodige puzzelwerk 
verricht om de reisafstanden zo beperkt mogelijk te houden. Op één wedstrijd na is dit voldoende 
gelukt. De speeldagenkalender voor het seizoen 2011/‟12 is inmiddels in overleg met het COTH 
definitief vastgesteld en besproken met de aanwezige clubs tijdens de informatiebijeenkomst in juni 
2011.  
 
Pilot afgelasting topklasse/velddeskundige 
Dit seizoen is er in de topklasse gewerkt met een onafhankelijke velddeskundige. Aan de hand van de 
door het bestuur amateurvoetbal aangenomen afgelastingenregeling wordt er, bij twijfel over de 
bespeelbaarheid van het wedstrijdveld, door de consul een afspraak met een KNVB-velddeskundige 
gemaakt. De velddeskundige keurt het veld onafhankelijk en bepaalt wel of niet spelen. De 
aangenomen afgelastingenregeling en de onafhankelijke keuringsmethode zijn positief ontvangen 
door de verenigingen uit de topklasse. 
 
Controle reclame op wedstrijdkleding 
Voor aanvang van het seizoen is alle verenigingen gevraagd hun wedstrijdkleding naar de KNVB te 
sturen. Er is toen gecontroleerd of voldaan is aan de voorwaarden waaraan reclame op de kleding 
moet voldoen. Op een enkele afwijking na, voldeed alle reclame aan de criteria. De verenigingen 
waarvan niet alle wedstrijdkleding aan de voorwaarden voldeed, hebben dit nog voor aanvang van het 
seizoen laten aanpassen.  
 
Vaststellen kleuren speeltenues 
De competitieleider stelt per wedstrijddag de kleuren van de speeltenues vast. Na controle van het 
tenue van de thuisspelende vereniging, geeft de competitieleider per mail een kledingadvies aan de 
uitploeg. Deze adviezen zijn door alle verenigingen het gehele seizoen opgevolgd. 
 
Periodekampioenschappen 
De periodestanden worden in de topklasse wel bijgehouden, maar er is geen sportieve prestatie aan 
gekoppeld. Het COTH heeft onderzocht of hier door een sponsor eventueel een geldprijs aan 
gekoppeld kan worden, maar er zijn vooralsnog geen concrete afspraken gemaakt. 
 
Deelname aan districtsbeker door topklasse clubs 
Aanvankelijk was bepaald dat vanaf het seizoen 2011/‟12 de topklasse clubs niet meer zouden 
deelnemen aan de districtsbekercompetitie. De algemene vergadering amateurvoetbal van december 
2010 heeft echter bepaald dat de elftallen uit de topklasse kunnen blijven deelnemen aan deze 
competitie.  
 

16. Conclusies en aanbevelingen op hoofdlijnen 
 
Door het rapport heen worden een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Hieronder 
zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op hoofdlijnen nog eens opgesomd.  
 

- De verenigingen uitkomend in de topklasse, zijn over het algemeen tevreden over de 
invoering en het resultaat van de nieuwe competitieopzet. Het aantal wedstrijden, de 
toegenomen wedstrijdspanning en de extra aandacht van publiek en media worden als 
positief ervaren. 

- Verschil in tevredenheid is er in de topklasse over de exposure voor sponsoren, overige 
inkomsten en de KNVB als organisator van de competitie. De zaterdagverenigingen zijn hier 
positief over, maar de zondagverenigingen vinden het tegenvallen. 

- Geconcludeerd kan worden dat de clubs uit de zaterdag topklasse nagenoeg op alle punten 
positiever zijn dan de clubs uit de zondag topklasse. 

- Aan amateurclubs gelieerde stichtingen dienen te worden erkend en geregistreerd door de 
KNVB teneinde door hen gesloten spelerscontracten te kunnen laten registreren door de 
KNVB. Zowel de amateurclub zelf als de aan de club gelieerde stichting dient een verklaring 
te ondertekenen, waardoor de KNVB genoemde stichting kan erkennen. 
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- Er heerst bij veel verenigingen nog onduidelijkheid over de licentievoorwaarden, dit zorgt voor 
veel scepsis over promoveren. Geadviseerd wordt om volgend seizoen een aantal 
kennisbijeenkomsten te organiseren, voorafgaand aan het moment waarop de intentie moet 
worden uitgesproken of men eventueel gebruik wil maken van het recht op promotie. 

- Geadviseerd wordt om clubs volgend seizoen uiterlijk 1 december kenbaar te laten maken of 
zij voor promotie in aanmerking willen komen. Daarbij moet sprake zijn van een 
intentieverklaring. Uiterlijk op 1 april dient de intentie schriftelijk te worden bevestigd. Deze 
datum dient niet te worden verschoven. 

- De CAO-onderhandelingen zijn niet direct een actiepunt voor de KNVB, maar er dient wel 
geprobeerd te worden om de partijen te overtuigen van het belang van het hebben van een 
CAO, waarbij de voorkeur van de taskforce uitgaat naar één CAO voor het gehele voetbal. 

- De verenigingen zeggen nog onvoldoende op de hoogte te zijn van het registreren van 
spelerscontracten, zij willen zich hier eerst in verdiepen voordat ze overgaan tot registratie. 
Geadviseerd wordt om verenigingen komend seizoen beter te informeren, om ze aldus te 
kunnen overtuigen van het nut van registratie. 
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Bijlage 1 
 
 
Besluitvorming instellen topklasse algemene vergadering amateurvoetbal 6 juni 2009 
Hieronder treft u aan de onderdelen waarover de algemene vergadering amateurvoetbal een besluit 
heeft genomen. 
 
Topklasse 
Met ingang van het seizoen 2010/‟11 worden de topklassen voor het amateurvoetbal ingevoerd. In het 
zaterdagvoetbal komt er één topklasse; het zondagvoetbal krijgt eveneens één topklasse. Hiervoor is 
gekozen, omdat duidelijk is gebleken dat vermenging tussen zaterdag en zondag in een topklasse niet 
haalbaar is, terwijl wel sprake is van de sportieve ambitie om tegen de sterkste ploegen uit te komen. 
 
De invoering van deze aanpassing is ingegeven door de sportieve ambitie van clubs die op het 
hoogste niveau spelen. De verwachting is dat als de beste verenigingen uit het amateurvoetbal bij 
elkaar worden gebracht, de kwaliteit van het voetbal zal toenemen. Door de invoering van twee 
topklassen wordt ook de competitiepiramide verder geoptimaliseerd.  
 
Daaronder blijven de zes hoofdklassen bestaan. De huidige „regionale‟ indeling van de hoofdklassen 
blijft gehandhaafd. Als gevolg hiervan wordt de promotie-/degradatieregeling seizoen 2009/‟10 
aangepast. De beide topklassen bestaan ieder uit zestien clubs, de hoofdklassen blijven ieder uit 
veertien clubs bestaan. 
 
Speeldagenkalender 
De topklasse gaat in poules van 16 spelen. De hoofdklasse blijft in poules van 14 spelen. In de 
ontwikkelde speeldagenkalender begint voor de topklasse de competitie in het weekend van 21 en 22 
augustus 2010 en eindigt de competitie op 14 of 15 mei 2011. De klassen die op schema 14 spelen 
eindigen op dezelfde datum, maar beginnen op 4 of 5 september 2010. 
 
Promotie- en degradatieregeling 2009/’10 
Er zijn voor het amateurvoetbal per topklasse vijftien plaatsen beschikbaar. Twee plaatsen worden in 
de regeling opengehouden voor degradatie van BVO‟s uit de Jupiler League. De nummers een tot en 
met vier per hoofdklasse uit het seizoen 2009/'10 promoveren rechtstreeks naar de topklasse. De 
nummers vijf en zes spelen kruiselings een uit- en een thuiswedstrijd. De winnaars hiervan plaatsen 
zich ook voor de topklasse. 
 
De promotie en degradatieregeling voor seizoen 2009/'10 is uitgewerkt met als leidend principe dat er 
altijd één rechtstreekse degradant en één herkanser is. De uitgewerkte regeling, waarbij rekening is 
gehouden met aparte uitwerking van de schema 12 of 14 discussie en de topklasse, is opgenomen in 
het Bewaarnummer. 
 
Reguliere promotie en degradatieregeling 
In de reguliere promotie en degradatieregeling degraderen drie verenigingen uit de topklasse 
rechtstreeks en is er sprake van één herkanser. Uit de drie hoofdklassen promoveren de kampioenen 
rechtstreeks. De periodekampioenen van de hoofdklassen spelen eerst om het klasse 
periodekampioenschap. De klasse periodekampioenen spelen vervolgens met de herkanser om de 
laatste plaats in de topklasse. Een periodekampioen speelt maximaal vijf wedstrijden in de 
nacompetitie. 
 
Vanuit de hoofdklasse, en in beginsel de overige klassen in het amateurvoetbal, degraderen twee 
verenigingen rechtstreeks met ook één herkanser per poule. 
 
Accommodatie 
Er worden aan de clubs in de beide topklassen geen andere accommodatie-eisen gesteld dan nu het 
geval is voor clubs in de huidige hoofdklassen. Extra investeringen zijn dus niet verplicht. De KNVB 
onderzoekt de mogelijkheid een fonds in het leven te roepen dat de clubs tegen gunstige voorwaarden 
financiële middelen verstrekt als ze hun accommodatie toch willen verbeteren. 
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Ordemaatregelen 
Gedurende de eerste drie jaar, gerekend vanaf het seizoen 2010/‟11, blijven de bestaande 
ordemaatregelen van kracht, tenzij de (lokale) overheid anders oplegt. Daarna worden ze alleen 
gewijzigd in overleg met de clubs die uitkomen in de topklassen. 
 
Lichtinstallatie 
De clubs in de beide topklassen hoeven geen lichtinstallatie te hebben. De geplande doordeweekse 
competitiewedstrijden worden afgewerkt bij daglicht, hetgeen betekent dat deze avondwedstrijden in 
maanden met zomertijd zullen worden gespeeld. 
 
Vrijstelling deelname poulewedstrijden districtsbeker 
Teneinde de competitie met schema 16 tijdig te kunnen afwerken, worden de clubs in de beide 
topklassen vrijgesteld van deelname aan de poulewedstrijden om de districtsbeker. Op deze dagen 
spelen ze dan competitiewedstrijden. 
 
Marketing 
De rechten voor promotie en marketing van de topklassen blijven eigendom van de clubs. In overleg 
met de clubs in de topklassen kan de KNVB de promotionele- en marketingwaarde verder helpen uit 
te werken. 
 
Bekercompetitie 
De huidige opzet van de districtsbekercompetitie blijft gehandhaafd. Er zijn 48 plaatsen beschikbaar 
(is inmiddels 56 plaatsen) voor deelname aan de KNVB beker. 
 
Overschrijvingen 
Een aantal hoofdklassers heeft de wens geuit de overschrijvingsdatum van amateurs (31 mei) op te 
schuiven, zodat deze meer in lijn is met die van het betaalde voetbal. Invoering hiervan zou echter 
grote gevolgen hebben voor de overige clubs in het amateurvoetbal. Het bestuur amateurvoetbal zal 
de mogelijkheden hiertoe nader onderzoeken. Eventuele voorstellen worden dan behandeld in de 
najaarsvergadering van 2009. 
 
Amateurbepalingen 
Een aantal hoofdklassers heeft eveneens aangegeven voorstander te zijn van flexibilisering van de 
amateurbepalingen. Het bestuur amateurvoetbal zal ook hier onderzoek naar laten verrichten en komt 
met voorstellen terug in de najaarsvergadering van 2009. 
 
Arbitrage 
Door de invoering van de topklassen blijft het aantal wedstrijden per speeldag gelijk, het aantal clubs 
neemt immers niet toe. Competities zullen langer duren in een schema 16, maar door de invoering 
van de topklasse neemt het aantal benodigde scheidsrechters per speeldag niet toe. 
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Bijlage 2 
 
 
Uitvoeringsbesluit topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal op basis van de 
buitengewone bondsvergadering 18 maart 2010 
Hieronder treft u aan de onderdelen waaruit het uitvoeringsbesluit van de buitengewone 
bondsvergadering bestaat. 
 
1. Uitgangspunt van zowel de Topklasse als de mogelijkheid van contractspelers in amateurvoetbal 

is de notitie “implementatie topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal” van de taskforce, 
welke notitie is aangenomen in de buitengewone bondsvergadering van 18 maart 2010. 
 

2. De Statuten en de reglementen van de KNVB zijn op de topklasse en de contractspelers in het 
amateurvoetbal van toepassing voor zover daarvan in het onderhavige besluit niet wordt 
afgeweken.  
 

3. Een contractspeler in het amateurvoetbal is een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder, die met 
een amateurvereniging of met een aan die amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en 
geregistreerd door de KNVB, een door het bestuur amateurvoetbal geregistreerde 
arbeidsovereenkomst (spelerscontract) heeft afgesloten, krachtens welke hij een geldelijke 
vergoeding ontvangt voor zijn deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De aan de 
amateurvereniging gelieerde stichting moet voldoen aan de statuten en alle (van toepassing 
zijnde) reglementen van de KNVB. 
 

4. De omvang van de arbeidsovereenkomst als bedoeld onder 3. dient ten minste 12 uur per week te 
bedragen. De arbeidsovereenkomst dient per 30 juni van enig jaar te eindigen. Voorts dient de 
contractspeler minimaal het voor hem geldende minimum (jeugd)loon te verdienen (naar rato van 
de omvang van de arbeidsovereenkomst).  
 

5. Een opleidingsvergoeding is verschuldigd indien het spelerscontract wordt gesloten in de periode 
voor het einde van het seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt. Hierbij gelden 
voor het seizoen 2010/‟11 de navolgende regels: 

 
a. Artikel 3 onder a van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, 

Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage (de regeling betreffende het door een speler 
uitkomen in vijf bindende wedstrijden van het eerste elftal van een betaaldvoetbalorganisatie) 
blijft in het betaald voetbal van kracht, maar gaat voor het amateurvoetbal niet gelden. 

b. Indien een speler, die in het seizoen 2009/‟10 de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt, 
voor het einde van de desbetreffende overschrijvingsperiode in de zomer van 2010 een eerste 
of volgend spelerscontract tekent bij een amateurvereniging of een aan die amateurvereniging 
gelieerde stichting, ontstaat geen recht op een opleidingsvergoeding indien de speler in 
kwestie reeds in het seizoen 2009/‟10 bij dezelfde amateurvereniging als speelgerechtigde 
speler stond geregistreerd. 

c. Indien een speler die in het seizoen 2009/‟10 de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt, voor 
het einde van de desbetreffende overschrijvingsperiode in de zomer van 2010 een eerste of 
volgend spelerscontract tekent bij een amateurvereniging of een aan die amateurvereniging 
gelieerde stichting en die speler in het seizoen 2009/‟10 bij een andere club als 
speelgerechtigde speler stond geregistreerd, dient wel een opleidingsvergoeding te worden 
betaald. Voor de situaties als bedoeld in de vorige volzin wordt eenmalig een korting van 50% 
toegekend. 

d. Na de overschrijvingsperiode in de zomer van 2010 (dus na 31 augustus 2010) geldt dat 
indien een speler een eerste of volgend spelerscontact sluit in de periode tot het einde van het 
seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar bereikt, een opleidingsvergoeding dient te 
worden betaald (mits uiteraard aan de reglementaire voorwaarden wordt voldaan). 

e. Er is sprake van een gedifferentieerd opleidingsbedrag per opleidingsjaar:  
- ere- en eerste divisie: € 1.355,-; 
- amateurvoetbal: € 500,-. 

 Bepalend is in welke sectie de te betalen club uitkomt. 
 

6. De regeling betreffende de solidariteitsbijdrage geldt ook voor het amateurvoetbal. Dit betekent 
dat indien een contractspeler gedurende de looptijd van een spelerscontract wordt 
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overgeschreven naar een andere club, door laatstgenoemde club als solidariteitsbijdrage 5% van 
de vergoeding die wordt betaald aan de club, waarvan de speler wordt overgeschreven, zal 
worden verdeeld onder de clubs, waarbij de speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar als 
speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest. 
 

7. De regeling betreffende spelersmakelaars (in het bijzonder het Reglement Spelersmakelaars) 
wordt onverkort in het amateurvoetbal toegepast. 
 

8. Voor degradatie naar de topklasse gelden de volgende regels: 
  
 a. Clubs moeten zich uiterlijk 1 juni 2010 inschrijven voor de competitie van het amateurvoetbal 

in het daarop volgende speelseizoen. Dit geldt ook voor de betaaldvoetbalorganisatie die 
degradeert. Indien een club zich niet inschrijft, dan wordt deze ook niet toegelaten en 
ingedeeld. Vanaf het seizoen 2010/‟11 geldt dat een degradant uit de eerste divisie zich 
uiterlijk 1 mei moet inschrijven. In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur hier via een 
uitvoeringsbesluit van afwijken. 

b. Indien een betaaldvoetbalorganisatie door verlies van de licentie (intrekking of verval) de 
eerste divisie verlaat, dan vindt degradatie naar ten hoogste de hoofdklasse van het 
amateurvoetbal plaats. 

c. Het bestuur amateurvoetbal neemt het definitieve besluit over de poule - zaterdag of zondag -  
waarin de degradant uit de eerste divisie wordt ingedeeld. De degradant heeft het recht een 
voorkeur aan te geven. Als van de degradant de amateurafdeling in de topklasse speelt, dan 
speelt het ene elftal in de zaterdagpoule en de andere in de zondagpoule. De amateurafdeling 
speelt op de vaste speeldag.  

d. Het beloftenelftal van de degradant wordt ingedeeld in de reserve hoofdklasse zaterdag of 
zondag.  

e. Voor het seizoen 2010/‟11 zal door de KNVB een degradantenvergoeding worden betaald van 
€ 300.000,- In de seizoenen daarna bedraagt de door de KNVB te betalen 
degradantenvergoeding € 125.000,-.  

f. De licentie van de betaaldvoetbalorganisatie vervalt bij degradatie naar het amateurvoetbal. 
g. Aan een degradant wordt voor alle gestelde voorwaarden vermeld in artikel 46 van het 

Reglement Amateurvoetbal twee seizoenen dispensatie verleend. Dit geldt ook voor de 
voorwaarden voor een bestaande participatie in een regionale jeugdopleiding. 
 

9. Indien een club van de topklasse naar de eerste divisie promoveert wordt de club in kwestie  
opgenomen in een begeleidingstraject en stelt een plan van aanpak op. Er wordt voor 
maximaal drie (3) jaar dispensatie verleend om aan de gestelde (licentie) voorwaarden te 
voldoen, overeenkomstig de desbetreffende richtlijnen behorend bij het Licentiereglement. 
Indien clubs uit de topklasse voor eventuele promotie in aanmerking willen komen dienen zij 
dat gedurende het seizoen uiterlijk 1 februari kenbaar te maken.  

 
10. Voor overschrijvingen gelden de navolgende slotdata: 

- overschrijving binnen AV als amateur:     15 juni 
- overschrijving van AV naar BV als amateur (vice versa):   15 juni 
- overschrijving binnen AV voor 1e maal als contractspeler:   15 juni 
- overschrijving van AV naar BV van amateurspelers die  

contract tekenen:       15 juli 
- overschrijving binnen AV als (ex)contractspeler :   31 augustus  
- overschrijving van AV naar BV als (ex)contractspeler (vice versa): 31 augustus  

 
Er is binnen AV en tussen AV en BV (voorlopig) geen tweede overschrijvingstermijn in de 
periode 1 januari - 31 januari.  

 
11. Indien sprake is van internationale overschrijvingen van contractspelers in het amateurvoetbal 

is het FIFA Transfer Matching System van toepassing. 
 
12. De Reglementen van de sectie Amateurvoetbal zijn van toepassing op alle landelijke 

competities van het amateurvoetbal, waaronder de topklasse. 
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Overige besluiten en opmerkingen topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal 
buitengewone bondsvergadering 18 maart 2010 
In bovengenoemde bondsvergadering zijn nog de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
- De besluiten worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit dat in december 2010 ter bekrachtiging 

is voorgelegd aan de bondsvergadering. 
- Het bondsbestuur zal het uitvoeringsbesluit in juli 2011 verlengen, waarna wederom agendering 

plaatsvindt voor de bondsvergadering van december 2011. 
- Door de afgevaardigden betaald voetbal is ter vergadering voorgesteld om in het amateurvoetbal 

alle contracten, waarbij de beloning meer is dan een onkostenvergoeding, te laten registreren bij 
de KNVB. Toegezegd is om dit in de evaluatie mee te nemen. 

- Eveneens is door de afgevaardigden betaald voetbal voorgesteld dat alleen clubs contracten 
mogen afsluiten en niet stichtingen. De voorzitter heeft ook hiervan aangegeven dit bij de 
evaluatie te betrekken. 

- Betaald voetbal heeft aangegeven voor alle contractspelers een 2
e
 overschrijvingsperiode in de 

winterstop toe te willen staan. Momenteel geldt de 2
e
 transferwindow namelijk niet voor 

contractspelers in het amateurvoetbal. 
- Tot slot is nog een vraag gesteld inzake de zogenoemde omni-vereniging: de vereniging die zowel 

een amateurtak heeft als een betaald tak (o.a. PSV, Ajax, ADO Den Haag). Op dit moment is het 
zo dat op basis van het Algemeen Reglement (artikel 8) spelers van de amateurtak ook in de 
betaalde tak mogen uitkomen en vice versa. Met invoering van contractspelers in het 
amateurvoetbal is het mogelijk dat ook de amateurafdeling over spelers met een contract 
beschikt. Het zou logisch zijn dat deze spelers ook uitgewisseld kunnen worden met de betaald 
voetbal tak en vice versa. Ook dit moet worden meegenomen. 

 
Promotie- degradatieregeling 2010/’11 tussen amateurvoetbal- en betaald voetbal 
De kampioen van de zaterdag/zondag topklasse speelt tegen de kampioen van de zaterdag/zondag 
topklasse met als inzet het kampioenschap van Nederland amateurvoetbal alsmede om het 
promotierecht naar de Jupiler League. Indien de winnaar van deze wedstrijd(en) geen gebruik wenst 
te maken van het promotierecht, komt het recht toe aan de verliezer van deze wedstrijd(en). Indien 
ook de verliezer van deze wedstrijd(en) geen gebruik wenst te maken van dit promotierecht, vindt 
geen promotie plaats vanuit de topklasse naar de Jupiler League en vindt geen degradatie plaats 
vanuit de Jupiler League naar de topklasse.  
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Bijlage 3 
 
De volledige uitkomst van de enquête is als apart document toegevoegd. 
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Bijlage 4 
 
 

Verklaring van de aan de amateurvereniging gelieerde stichting 
 
 

De ondergetekende: 
 
De stichting <naam>, gevestigd te <plaats>, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, 
<functie>, hierna te noemen "Gelieerde Stichting"; 
 
 
In aanmerking nemende dat: 
 
- ingevolge het besluit van de bondsvergadering d.d. 18 maart 2010, met ingang van het seizoen 

2010/‟11, contractspelers in het amateurvoetbal zijn toegestaan; 
- een contractspeler in het amateurvoetbal een natuurlijk persoon is van 16 jaar of ouder, die met 

een amateurvereniging of een aan die amateurvereniging gelieerde stichting, die is erkend en 
geregistreerd door de KNVB, een door het bestuur amateurvoetbal geregistreerde 
arbeidsovereenkomst (spelerscontract) heeft afgesloten, krachtens welke hij een geldelijke 
vergoeding ontvangt voor zijn deelname aan wedstrijden en/of trainingen.  

- in het kader van de in het vorige gedachte streepje bedoelde erkenning en registratie door de 
KNVB, de aan de amateurvereniging gelieerde stichting moet voldoen aan de statuten en alle (van 
toepassing zijnde) reglementen van de KNVB; 

- de Gelieerde Stichting voornemens is om spelerscontracten te sluiten met spelers, die 
speelgerechtigd (zullen) zijn voor de amateurvereniging waaraan de Gelieerde Stichting is 
gelieerd en deze spelerscontracten wenst te registreren bij de KNVB; 

- de Gelieerde Stichting in dit verband wenst te worden erkend en geregistreerd door de KNVB; 
- de Gelieerde Stichting dienaangaande onderhavige verklaring aflegt. 
 
 
Verklaart hierbij het navolgende: 
 
1. De Gelieerde Stichting verplicht zich (en haar aangeslotenen) – als ware zij lid van de KNVB - de 

statuten en van toepassingzijnde reglementen van de KNVB, FIFA en de UEFA alsmede besluiten 
van de organen van de KNVB, FIFA en de UEFA na te leven en zich te onthouden van 
gedragingen die de belangen van de KNVB, leden en/of organen van de KNVB en/of van de 
voetbalsport in het algemeen (kunnen) schaden.  
 

2. De Gelieerde Stichting (en haar aangeslotenen) zal alle benodigde informatie verstrekken die de 
KNVB en/of één van de daartoe bevoegde organen van de KNVB verlangt. 

 
3. Indien de Gelieerde Stichting (en/of haar aangeslotenen) in strijd handelt met de statuten en/of 

van toepassingzijnde reglementen van de KNVB, FIFA en de UEFA dan wel besluiten van de 
organen van de KNVB, FIFA en de UEFA zal het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal 
van toepassing zijn en de tuchtrechtelijke organen van de KNVB derhalve bevoegd zijn om de 
Gelieerde Stichting (en/of haar aangeslotenen) dienovereenkomstig te sanctioneren. 

 
4. Alle geschillen die in het kader van en/of verbandhoudend met deze verklaring ontstaan, zullen - 

met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht - ter beslissing worden onderworpen aan de 
Arbitragecommissie van de KNVB, zoals voorgeschreven in het Arbitragereglement van de KNVB. 

 
5. Deze verklaring is geldig, zolang de Gelieerde Stichting ingevolge de regelgeving van de KNVB 

bevoegd is om spelerscontracten te sluiten en de KNVB het beëindigen van de erkenning en 
registratie van de Gelieerde Stichting door de KNVB niet schriftelijk aan de Gelieerde Stichting 
heeft bevestigd. 

 
6. De KNVB bevoegd is om de erkenning en registratie van de Gelieerde Stichting per direct en met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, indien er door de Gelieerde Stichting (en/of haar 
aangeslotenen) sprake is van schending van de statuten en/of de (van toepassing zijnde) 
reglementen van de KNVB, zulks ter beoordeling aan het bestuur amateurvoetbal. 
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7. De Gelieerde Stichting en de amateurvereniging waaraan de Gelieerde Stichting is gelieerd, zijn 

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle financiële verplichtingen van de Gelieerde 
Stichting voortvloeiende uit de van toepassingzijnde reglementen van de KNVB, FIFA en de UEFA 
en besluiten van de organen van de KNVB, FIFA en de UEFA. 

 
 

 
Aldus ondertekend, 
 
 
te…………op .............................    
    
 
<Naam vertegenwoordiger>     
 
 
..................................................... 
 

 
 

 
Akkoord van de amateurvereniging waaraan de Gelieerde Stichting is gelieerd 
 
<Naam amateurvereniging> (hierna te noemen: “Vereniging”), bevestigt hierbij dat: 
 
1. De Gelieerde Stichting, in de zin van de reglementen van de KNVB, aan de Vereniging is 

gelieerd. 
 

2. De Vereniging zich – conform punt 7 van de verklaring van de Gelieerde Stichting - hoofdelijk 
aansprakelijk stelt en de Vereniging op grond haar statuten bevoegd is om zich 
dienovereenkomstig hoofdelijk aansprakelijk te stellen. 

 
Aldus ondertekend, 
 
 
te………………op………………….. 
 
 
<Naam vertegenwoordiger> 
 
 
........................................................... 
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Bijlage 5 
 
 
Gesprek met FC Oss 
 
In het kader van de evaluatie van de topklasse is er een gesprek met de voorzitter en de manager 
algemene zaken van FC Oss gevoerd. Hierdoor is duidelijk geworden dat de degradatie naar de 
topklasse grote consequenties heeft gehad. Door het dreigende faillissement van BV Veendam wist 
FC Oss pas op 19 juli dat de degradatie definitief was. Toen moest er ineens heel veel gebeuren. 
 
Begroting/degradatievergoeding 
De begroting werd gehalveerd van twee naar één miljoen, maar dit had nog veel lager uit kunnen 
vallen als er geen degradatievergoeding zou zijn ontvangen en de businessclub en aandeelhouders 
niet achter de club zouden zijn blijven staan. De hele organisatie moest worden gehalveerd en 
geherstructureerd. 
 
Regelgeving 
FC Oss werd tijdens haar toetreding tot het amateurvoetbal geconfronteerd met totaal andere 
regelgeving dan in het betaald voetbal. FC Oss pleit ervoor dat het mogelijk wordt om in een andere 
juridische entiteit dan een vereniging deel te kunnen nemen aan het amateurvoetbal. Dit seizoen is 
hiervoor dispensatie verleend, maar dit zou structureel mogelijk moeten worden. Hetzelfde geldt voor 
de bestaande participatie in een RJO. In het eerste seizoen kan de degradant hier via dispensatie 
onderdeel van blijven, maar na twee jaar dient de deelname volgens de huidige regelgeving te worden 
verkocht. 
 
Wedstrijddag/aanvangstijdstip 
Voor de start van de topklasse was er onduidelijkheid over het bekend worden van de wedstrijddag en 
het aanvangstijdstip. Dit is eenmalig geweest omdat er inmiddels een dispensatieregel is aangenomen 
die de degradant (en de promovendus) het eerste jaar de keuze geeft om zelf te bepalen op welke 
dag de thuiswedstrijden worden afgewerkt. FC Oss stelt dat dit zeer belangrijk is, want als de 
thuiswedstrijden op een andere dag moeten worden gespeeld is dat bijna de doodsteek voor een club 
uit het betaald voetbal. 
 
Stadionverboden betaald voetbal 
Gedurende de thuiswedstrijd van FC Oss tegen De Treffers hebben zich ongeregeldheden 
voorgedaan. Dit heeft met name kunnen gebeuren doordat de stadionverboden uit het betaald voetbal 
niet gelden in het amateurvoetbal. De “supporters” die zich hebben misdragen waren al bekend bij FC 
Oss, zij zijn ook in het bezit van een stadionverbod voor het betaald voetbal. Desondanks is hen de 
toegang tot het stadion niet ontzegd. Op basis van het stadionverbod voor het betaald voetbal had dit 
niet gekund, maar op basis van het huisreglement van FC Oss wel. Alle betrokken partijen waren 
ingelicht, maar desondanks ging het toch mis. FC Oss had deze supporters graag voor de eerste 
wedstrijd uitgenodigd voor een gesprek, maar wegens een gebrek aan personeel en tal van andere 
zaken die moesten worden geregeld is dat er helaas niet van gekomen. Ook het aantal 
veiligheidsmensen was gehalveerd, daardoor kon er tijdens de wedstrijd niet tijdig worden ingegrepen. 
 
Ordemaatregelen 
Gezien de verschillen tussen het stadion van FC Oss en een complex van een amateurvereniging 
hebben zich wat problemen voorgedaan bij het handhaven van de ordemaatregelen. In het betaald 
voetbal wordt, behalve tijdens wedstrijden in categorie c, overal in het stadion bier verkocht en dit 
wordt op de tribune genuttigd. In het amateurvoetbal mag dit alleen in de kantine en op een 
afgebakend terras. Doordat FC Oss niet over een kantine beschikt en er in het stadion verschillende 
verkooppunten zijn is het niet te voorkomen dat supporters met bier de tribune op gaan. Dit is niet 
anders te organiseren en ook niet uit te leggen aan de achterban. Bij een betaald voetbalorganisatie is 
er sprake van een andere situatie dan bij een amateurvereniging; in het stadion van FC Oss zitten de 
supporters achter hoge hekken. FC Oss is verantwoordelijk voor haar eigen supporters en wanneer 
deze zich misdragen, krijgen ze liever een hoge boete voor bijvoorbeeld het gooien van bier dan dat 
er niet meer mag worden geschonken. Daarnaast moest er door de degradatie al enorm worden 
bezuinigd en als de baromzet dan ook nog zou worden gehalveerd, was het financieel wel heel erg 
lastig geworden. 
 
Selectie/RJO 
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Door de overschrijvingstermijnen moest de selectie in een zeer kort tijdsbestek opnieuw worden 
samengesteld. Gedurende het seizoen bleek dat FC Oss door blessures en schorsingen erg krap in 
zijn spelers kwam te zitten. In tegenstelling tot amateurverenigingen is er geen 2

e
 elftal, dus konden ze 

nergens op terugvallen. De spelers uit de RJO konden ook niet worden opgesteld, want na tien 
wedstrijden in de eredivisie gespeeld te hebben is dat niet meer toegestaan. Oplossingen hiervoor 
zouden volgens FC Oss kunnen zijn om clubs die onderdeel van een RJO uitmaken de mogelijkheid 
te geven twee spelers buiten de overschrijvingstermijnen te halen of om ook in januari een 
overschrijvingsperiode in te voeren. Nu kunnen alleen ex-contractspelers met een uitkering buiten 
deze termijnen worden aangetrokken. 
 
Promotierecht 
FC Oss vond het storend dat er geen duidelijkheid is gegeven over wie er gebruik had willen maken 
van het recht op promotie. Dit is van belang omdat als de winnaar van de finale om het algehele 
amateurkampioenschap toch had willen promoveren, maar uiteindelijk niet aan de licentievoorwaarden 
zou kunnen voldoen, niet de verliezend finalist mag promoveren maar de degradant uit de Jupiler 
League zijn plaats behoudt. Het betaald voetbal kiest in deze situatie voor haar eigen licentiehouder. 
Daarnaast heeft de KNVB de deadline meerdere keren verschoven, waardoor de nodige 
onduidelijkheid is ontstaan. FC Oss adviseert volgend seizoen vast te houden aan de huidige termijn 
van 1 april en als sanctie in de reglementen op te nemen dat wanneer de inlichtingen niet tijdig 
worden verstrekt het recht op promotie vervalt. 
 
Promoveren/toetreden CED 
Met oog op de promotie is het ook onduidelijk op welke plaats de promovendus binnenkomt in de 
CED. Hierover is niets geregeld, maar dit is wel van groot belang voor de verdeling van tv-gelden. Bij 
amateurverenigingen is het meten van het aantal betalende toeschouwers, selectiespelers, et cetera 
haast niet te doen. Bij FC Oss kan dit wel en daardoor kan er ongelijkheid ontstaan bij de indeling in 
de Jupiler League. FC Oss zou eventueel kunnen worden beoordeeld op basis van de gegevens van 
twee jaar geleden, maar zoals het er nu naar uitziet begint FC Oss met alles op nul in de Jupiler 
League. Er zou voor de promovendus bijvoorbeeld een startplek in de Jupiler League kunnen worden 
vastgesteld. 
 
Totale begeleiding door de KNVB 
Alles overziend had de KNVB FC Oss eerder moeten benaderen en meer moeten begeleiden. Er 
heerst nu een gevoel dat ze aan hun eigen lot zijn overgelaten. De KNVB is daar met het oog op 
volgend seizoen al anders mee omgegaan en amateur- en betaald voetbal hebben samen 
afgesproken ook een begeleidingsgroep in te stellen voor begeleiding van de degradant die gaat 
uitkomen in de topklasse. Almere City is daardoor al in een vroeg stadium benaderd en geïnformeerd 
over wat hen te wachten staat. Daarnaast moet de KNVB duidelijker worden in zijn communicatie, 
want er zit volgens FC Oss ruis op de lijn tussen amateur- en betaald voetbal. Ook hierover vindt 
afstemming plaats tussen beide secties. 
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Bijlage 6 
 
 

Factsheet Top- en Hoofdklasse: 
     

        Topklasse Zaterdag 
     

 
Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 8 33 0 0 1 0 10600 

Ronde 2 8 35 0 0 1 0 9789 

Ronde 3 8 27 2 0 1 0 11700 

Ronde 4 8 32 1 0 2 1 8872 

Ronde 5 8 39 2 0 3 0 10015 

Ronde 6 8 17 0 0 3 0 10075 

Ronde 7 8 26 1 0 1 1 9243 

Ronde 8 8 32 3 1 1 0 9050 

Ronde 9 8 27 0 0 2 1 11122 

Ronde 10 8 31 2 0 3 0 10550 

Ronde 11 8 28 3 0 4 0 10111 

Ronde 12 8 26 0 0 0 0 14250 

Ronde 13 8 31 1 0 1 0 9684 

Ronde 14 8 24 0 0 1 0 11400 

Ronde 15 8 23 1 0 0 0 9332 

Ronde 16 8 28 1 0 2 0 8426 

Ronde 17 8 32 1 0 2 0 8650 

Ronde 18 8 29 0 0 3 0 9325 

Ronde 19 8 30 2 0 5 1 9735 

Ronde 20 8 34 0 0 2 0 9695 

Ronde 21 8 26 2 0 2 0 8575 

Ronde 22 8 32 3 0 7 0 8325 

Ronde 23 8 35 0 0 4 0 9366 

Ronde 24 8 28 2 0 4 0 9100 

Ronde 25 8 24 1 0 5 0 12473 

Ronde 26 8 21 1 0 5 1 9150 

Ronde 27 8 37 1 0 4 0 15350 

Ronde 28 8 27 0 0 5 0 7995 

Ronde 29 8 16 0 0 2 0 9534 

Ronde 30 8 11 3 0 1 0 7575 

        Totaal: 240 841 33 1 77 5 299067 
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Topklasse Zondag 
      

 
Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 8 27 2 0 4 2 6350 

Ronde 2 8 28 1 0 3 0 4950 

Ronde 3 8 25 2 0 1 0 4900 

Ronde 4 8 26 2 0 2 0 6200 

Ronde 5 8 23 0 0 1 0 5200 

Ronde 6 8 22 1 0 4 0 3900 

Ronde 7 8 35 1 0 0 0 6300 

Ronde 8 8 24 4 1 0 0 5300 

Ronde 9 8 35 0 0 3 0 6900 

Ronde 10 8 28 1 0 1 0 5100 

Ronde 11 8 36 2 0 5 0 6435 

Ronde 12 8 21 0 0 5 0 4500 

Ronde 13 7 23 0 0 4 0 niet bekend 

Ronde 14 7 28 0 0 2 0 5900 

Ronde 15 7 16 0 0 0 0 5300 

Ronde 16 7 28 2 0 1 0 5400 

Ronde 17 7 24 0 0 1 0 3850 

Ronde 18 7 18 2 0 0 0 4250 

Ronde 19 7 15 0 0 3 0 niet bekend 

Ronde 20 7 34 2 0 2 0 niet bekend 

Ronde 21 7 19 0 0 2 0 3800 

Ronde 22 7 26 0 0 4 0 3800 

Ronde 23 7 23 1 0 4 0 5350 

Ronde 24 7 18 0 0 3 0 4146 

Ronde 25 7 25 1 0 2 0 5200 

Ronde 26 7 27 4 0 3 0 niet bekend 

Ronde 27 7 25 0 0 2 0 4350 

Ronde 28 7 21 1 0 3 0 niet bekend 

Ronde 29 7 18 2 0 1 0 7350 

Ronde 30 7 9 2 0 1 0 4250 

        Totaal: 222 727 33 1 67 2 128981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdklasse A Zaterdag 
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Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 7 25 2 0 3 1 
 Ronde 2 7 27 1 0 3 1 
 Ronde 3 7 22 0 0 2 1 
 Ronde 4 7 19 0 0 2 1 
 Ronde 5 7 22 0 0 1 0 
 Ronde 6 7 35 0 0 1 0 
 Ronde 7 7 26 0 0 1 0 
 Ronde 8 7 19 3 0 0 1 
 Ronde 9 7 34 2 0 3 0 
 Ronde 10 7 14 1 0 0 0 
 Ronde 11 7 26 2 0 2 0 
 Ronde 12 7 19 2 0 2 0 
 Ronde 13 7 30 0 0 2 0 
 Ronde 14 7 13 0 0 1 0 
 Ronde 15 7 14 1 0 3 0 
 Ronde 16 7 24 1 0 1 0 
 Ronde 17 7 13 0 1 2 0 
 Ronde 18 7 17 4 0 1 1 
 Ronde 19 7 10 1 0 0 0 
 Ronde 20 7 29 1 0 3 0 
 Ronde 21 7 32 1 1 2 0 
 Ronde 22 7 32 1 0 1 0 
 Ronde 23 7 27 2 0 1 0 
 Ronde 24 7 22 2 0 1 0 
 Ronde 25 7 15 2 0 2 0 
 Ronde 26 7 13 0 0 2 0 
 

        Totaal: 182 579 29 2 42 6 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdklasse 
A Zondag 

      



Evaluatie Topklasse / 16 september 2011 / v7  24 
 

 
Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 7 31 2 0 0 0 
 Ronde 2 7 32 0 0 2 0 
 Ronde 3 7 22 4 0 3 0 
 Ronde 4 7 28 2 0 1 0 
 Ronde 5 7 34 1 0 3 1 
 Ronde 6 7 30 0 0 0 0 
 Ronde 7 7 28 0 0 4 0 
 Ronde 8 7 42 3 0 0 0 
 Ronde 9 7 17 3 0 2 0 
 Ronde 10 7 23 2 0 1 0 
 Ronde 11 7 32 1 0 1 0 
 Ronde 12 7 23 2 0 2 0 
 Ronde 13 7 25 0 0 1 1 
 Ronde 14 7 27 0 0 1 0 
 Ronde 15 7 23 0 0 2 0 
 Ronde 16 7 24 2 0 0 0 
 Ronde 17 7 20 3 0 1 0 
 Ronde 18 7 24 1 0 1 0 
 Ronde 19 7 21 3 0 1 1 
 Ronde 20 7 17 2 0 1 0 
 Ronde 21 7 31 3 0 4 0 
 Ronde 22 7 28 4 0 1 0 
 Ronde 23 7 29 3 0 2 0 
 Ronde 24 7 20 0 0 5 0 
 Ronde 25 7 16 0 0 0 0 
 Ronde 26 7 15 0 0 0 0 
 

        Totaal: 182 662 41 0 39 3 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdklasse B Zaterdag 
     



Evaluatie Topklasse / 16 september 2011 / v7  25 
 

 
Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 7 28 0 0 0 0 
 Ronde 2 7 27 1 0 2 0 
 Ronde 3 7 25 1 0 2 0 
 Ronde 4 7 17 3 0 2 0 
 Ronde 5 7 26 2 0 0 0 
 Ronde 6 7 21 3 0 0 0 
 Ronde 7 7 27 3 0 1 0 
 Ronde 8 7 34 1 0 1 0 
 Ronde 9 7 25 2 0 0 0 
 Ronde 10 7 24 1 0 1 0 
 Ronde 11 7 29 2 0 0 0 
 Ronde 12 7 28 2 0 3 0 
 Ronde 13 7 18 1 0 1 0 
 Ronde 14 7 27 4 0 0 0 
 Ronde 15 7 29 3 0 2 0 
 Ronde 16 7 28 0 0 2 0 
 Ronde 17 7 24 1 0 1 0 
 Ronde 18 7 19 0 0 1 0 
 Ronde 19 7 34 2 1 0 0 
 Ronde 20 7 12 1 0 3 0 
 Ronde 21 7 31 0 0 0 0 
 Ronde 22 7 27 2 0 1 0 
 Ronde 23 7 25 1 0 1 0 
 Ronde 24 7 15 0 0 1 0 
 Ronde 25 7 31 2 0 0 0 
 Ronde 26 7 12 0 0 0 0 
 

        Totaal: 182 643 38 1 25 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdklasse 
B Zondag 

      



Evaluatie Topklasse / 16 september 2011 / v7  26 
 

 
Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 7 18 1 0 0 0 
 Ronde 2 7 32 1 0 3 0 
 Ronde 3 7 36 1 0 2 0 
 Ronde 4 7 19 1 0 0 0 
 Ronde 5 7 17 1 0 2 0 
 Ronde 6 7 23 1 0 3 0 
 Ronde 7 7 29 0 0 0 0 
 Ronde 8 7 35 3 0 1 0 
 Ronde 9 7 22 3 0 3 0 
 Ronde 10 7 17 3 0 0 0 
 Ronde 11 7 23 1 0 3 0 
 Ronde 12 7 31 2 0 3 1 
 Ronde 13 7 32 4 0 2 0 
 Ronde 14 7 32 1 0 3 0 
 Ronde 15 7 21 2 0 0 0 
 Ronde 16 7 19 1 0 2 0 
 Ronde 17 7 34 0 0 2 0 
 Ronde 18 7 26 2 0 4 0 
 Ronde 19 7 26 3 0 0 0 
 Ronde 20 7 25 0 0 2 0 
 Ronde 21 7 22 2 0 1 0 
 Ronde 22 7 24 0 0 0 0 
 Ronde 23 7 22 2 0 2 0 
 Ronde 24 7 21 0 0 0 0 
 Ronde 25 7 19 0 0 0 0 
 Ronde 26 7 22 4 0 0 0 
 

        Totaal: 182 647 39 0 38 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdklasse C Zaterdag 
     



Evaluatie Topklasse / 16 september 2011 / v7  27 
 

 
Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 7 35 4 0 0 0 
 Ronde 2 7 21 2 0 0 0 
 Ronde 3 7 19 0 0 3 0 
 Ronde 4 7 28 0 0 1 0 
 Ronde 5 7 23 1 0 4 0 
 Ronde 6 7 23 1 0 4 0 
 Ronde 7 7 22 2 0 1 0 
 Ronde 8 7 23 2 0 1 0 
 Ronde 9 7 32 0 0 0 0 
 Ronde 10 7 26 3 0 0 0 
 Ronde 11 7 28 2 0 0 0 
 Ronde 12 7 34 1 0 2 0 
 Ronde 13 7 31 3 0 1 0 
 Ronde 14 7 25 0 0 2 0 
 Ronde 15 7 27 2 0 2 0 
 Ronde 16 7 23 3 0 2 0 
 Ronde 17 7 26 4 0 0 0 
 Ronde 18 7 24 0 0 0 0 
 Ronde 19 7 20 0 0 0 0 
 Ronde 20 7 17 0 0 1 0 
 Ronde 21 7 17 0 0 2 0 
 Ronde 22 7 18 1 0 1 0 
 Ronde 23 7 23 2 0 3 0 
 Ronde 24 7 27 2 0 0 0 
 Ronde 25 7 23 0 0 0 0 
 Ronde 26 7 9 1 0 1 0 
 

        Totaal: 182 624 36 0 31 0 0 

        Totaal zaterdag 786 2687 136 4 175 11 299067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdklasse 
C Zondag 

      



Evaluatie Topklasse / 16 september 2011 / v7  28 
 

 
Wedstrijden Geel Rood Gestaakt 

Rapp. 
waarnemers 

Sign 
waarnemers Toeschouwers 

Ronde 1 7 23 1 0 1 0 
 Ronde 2 7 25 1 0 2 0 
 Ronde 3 7 26 1 0 1 0 
 Ronde 4 7 27 0 0 2 0 
 Ronde 5 7 23 3 0 3 0 
 Ronde 6 7 36 1 0 2 0 
 Ronde 7 7 25 3 0 2 1 
 Ronde 8 7 19 4 0 2 1 
 Ronde 9 7 25 0 0 1 0 
 Ronde 10 7 19 0 0 1 0 
 Ronde 11 7 27 1 0 1 0 
 Ronde 12 7 22 4 0 2 0 
 Ronde 13 7 19 2 0 1 0 
 Ronde 14 7 21 0 0 0 0 
 Ronde 15 7 25 2 0 0 0 
 Ronde 16 7 40 0 1 3 0 
 Ronde 17 7 24 3 0 2 0 
 Ronde 18 7 18 1 0 0 0 
 Ronde 19 7 23 1 0 2 0 
 Ronde 20 7 15 2 0 2 0 
 Ronde 21 7 23 1 0 2 0 
 Ronde 22 7 23 2 0 3 1 
 Ronde 23 7 23 0 0 3 0 
 Ronde 24 7 18 2 0 1 0 
 Ronde 25 7 24 3 0 2 0 
 Ronde 26 7 21 1 0 1 0 
 

        Totaal: 182 614 39 1 42 3 0 

        Totaal 
zondag 768 2650 152 2 186 9 128981 

 
 
 


