CKC jeugdteams
In het komende seizoen zal de jeugdafdeling van CKC met 13 teams
deelnemen aan KNVB competities.
Hiervan zijn 2 meisjes en 11 jongensteams. De tabel hiernaast toont de
teams die bij de KNVB zijn opgegeven
alsmede de klasse waarin zij bij
voorkeur zouden moeten worden
ingedeeld. Alle teams (O13 en ouder)
zijn voor het komende seizoen
opgegeven voor het KNVB beker
programma in dezelfde klasse.
Alle teams zijn bij de KNVB
aangemeld met een voorkeurstijd
voor thuiswedstrijden. Het schema
hiernaast geeft weer wat aan de
KNVB is opgegeven.
Voor uitwedstrijden geldt dat we geen invloed hebben op aanvangstijden,
omdat deze worden bepaald door de ontvangende verenigingen.

KNVB competitie
JO8 – JO12: (4 fasen)
Alle pupillenteams tot en met de JO12 spelen ook komend seizoen weer
volgens het 4-fasenmodel en zullen beginnen op 3 september met hun eerste
wedstrijd. Voor meer informatie betreffende het 4-fasenmodel kunt u terecht
bij de wedstrijdsecretaris of volg deze link naar de website van de KNVB.
De eerste fase bestaat uit 6 wedstrijden.
Na deze eerste fase volgt de 2e fase die bestaat uit 5 wedstrijden.
De laatste 2 competitiefases worden gespeeld in het
voorjaar van 2023 en bevat resp. 5 en 8 wedstrijden.
Na fase 1, 2 en 3 wordt een herindeling toegepast op basis van de resultaten
in de betreffende competitiefase.
JO13 – JO19: (3 fasen)
Afgelopen seizoen hebben we bij de junioren (JO13 t/m JO19) in district West
2 een aantal varianten van fasen-voetbal testen.
Op basis van het onderzoek is gekozen voor een competitie die bestaat uit 3
fasen.
• Fase 1: bekervoetbal in een poule van 4 teams tot de herfstvakantie

•
•

Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie
Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop

De eerste fase bestaat uit 5 wedstrijden en zal beginnen op 3 september.
Deze staat tegelijkertijd in het teken van de bekercompetitie *.
Na deze eerste fase volgt de 2e fase die bestaat uit 7 wedstrijden. De laatste
competitiefase wordt gespeeld in het
voorjaar van 2022 en bevat 11 wedstrijden. Hierin treft een team iedere
tegenstander eenmaal (thuis of uit).
Na fase 1 en 2 wordt een herindeling toegepast op basis van de resultaten in
de betreffende beker-/competitiefase.
*Teams plaatsen zich voor de volgende ronde van de bekercompetitie op basis van de
resultaten in de bekerfase
Meidenvoetbal (MO15 – MO17):
In dit komende seizoen zal ook de competitieopzet voor het meidenvoetbal
op een groot aantal punten worden gewijzigd.
Door deze aanpassingen wordt geprobeerd het voetbal voor de meiden
aantrekkelijker te maken. Voor meer informatie betreffende het 4-fasenmodel
kunt u terecht bij de wedstrijdsecretaris of volg deze link naar de website van
de KNVB.
Aan MO13 t/m MO20 wordt geen bekervoetbal aangeboden.
Najaar
In het najaar spelen de teams 2 fasen. In fase 1 voetballen de teams 6 of 7
wedstrijden, welke zal beginnen op 3 september. We zien deze fase als een
indicatiefase op basis van de vrije inschrijvingen. In fase 2 voetballen de
teams 7 wedstrijden. We zien deze fase als een controlefase om de
herindelingen te controleren.
In fase 1 en 2 kan het voorkomen dat niet tegen alle tegenstanders in de
poule wordt gespeeld. Voor deze fasen geldt dat niet als een probleem,
omdat zij dienen als hulp bij het bepalen van het juiste niveau voor fase 3.
Voorjaar
In het voorjaar spelen de teams ook 2 fasen: een lange fase en een toernooi.
In fase 3 voetballen de teams 14 wedstrijden, dus een hele competitie. Dit
doen we op verzoek van de meiden zelf. Zij vinden het eerder herindelen zeer
nuttig, maar ervaren het ook als een uitdaging om in een seizoen wel een
hele competitie te kunnen voetballen.
Fase 4 is een toernooi(dag) voor alle teams die hebben meegedaan aan fase
3. Het is een daadwerkelijk onderdeel van de competitie, want dit is een
sterke wens van de meiden zelf. Het kan in een uitzonderlijke situatie zo zijn
dat fase 3 door overmacht niet is uitgespeeld. In dit geval kan de
toernooi(dag) nog ruimte bieden om de eindrangschikking van de competitie
te bepalen. De toernooien worden gespeeld met 4 tot 6 teams.

CKC senioren
In het komende seizoen zal de seniorenafdeling van CKC met 10 veldteams
deelnemen aan KNVB
competities. 8 teams, waaronder
ons standaardelftal CKC 1 op
zaterdag en 1 teams op zondag.
Op vrijdagavond speelt CKC 35+1
een toernooivorm in het na- en
voorjaar. Zij spelen minimaal 1
keer thuis.
De tabel hiernaast toont de teams
die bij de KNVB zijn opgegeven,
alsmede de klasse waarin zij bij
voorkeur zouden moeten worden ingedeeld.

KNVB bekerprogramma
Alle teams zijn voor het komende seizoen opgegeven voor het KNVB beker
programma in dezelfde klasse.
De voorronde van het KNVB bekerprogramma wordt gespeeld vóór aanvang
van de reguliere competitie en bestaat uit het spelen van een halve
competitie in een poule van 4.
Dat wil dus zeggen 3 wedstrijden en wel op de volgende datums:
▪

Voor CKC 1-ZAT, ZAT-2: 3, 10 en 17 september

▪

Voor de overige teams als JO23-2, ZAT-3, ZAT-4, ZAT-5 en VR1 gelden
dezelfde data.

▪

Voor de JO23-1 geldt dat er geen bekerprogramma wordt aangeboden

▪

Voor CKC ZON-2 op: 4, 11 en 18 september.

KNVB competitie
De competitie zal aanvangen na afloop van de bekerwedstrijden.
▪

CKC 1-ZAT speelt vanaf 24 september een competitie van 14 teams
(schema 14).

▪

Alle overige teams spelen vanaf 24 en 25 september een competitie met
12 of 14 teams. Dit kun je zelf terugvinden in de Voetbal.nl-app vanaf
eind augustus 2021.

Overige teams
In het komende seizoen hebben
we ook nog een paar “eigen”
teams, zoals de allerjongste, onze
Kabouters, De Vroege Vogels en
de 35+1 teams spelen.
Zij spelen allen geen KNVBwedstrijden.
Deze teams zijn weergegeven in deze tabel.

Trainingen
Voor de trainingstijden zie de volgende pagina:
https://www.vvckc.nl/trainingstijden-2022-2023/

Wedstrijdwijzigingen
Het wijzigen van een wedstrijd naar een andere ander tijdstip op dezelfde
speeldag kan alleen in onderling overleg met de wedstrijdsecretaris.
Tot 8 dagen voor aanvang van de wedstrijd kan hij eenzijdig de aanvangstijd
aanpassen. Ook kan de wedstrijd worden verplaatst naar het terrein van de
tegenstander.
Categorie A
Verplaatsen naar een andere datum kan alleen in overleg én met wederzijdse
toestemming van de wedstrijdsecretaris én de tegenstander.
Wedstrijden in de categorie A mogen verplaatst worden indien beide partijen
hiermee akkoord gaan. De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de
oorspronkelijke datum gespeeld worden. Alle nog te spelen wedstrijden zijn
uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen niet meer mogelijk.
Aan het verplaatsen van de wedstrijd naar een latere datum zijn wel
voorwaarden verbonden. Deze kun je navragen bij de wedstrijdsecretaris.
Categorie B
Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 24 september t/m 31
december 2022 mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten
uiterlijk 31 januari 2023 gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in
de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst
worden, maar moeten gespeeld zijn vóór 22 juni 2023. De onderlinge
afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

Snipperdag
In de categorie B veldvoetbal is het per seizoen mogelijk per team voor één
wedstrijd een snipperdag, ook wel baaldag genoemd, aan te vragen.
Voor het aanvragen van een snipperdag geldt een uiterste datum van 4
(zaterdagvoetbal) en 5 maart (zondagvoetbal) 2023.
Deze aanvraag dient uiterlijk op maandagavond 18:00 uur vooruitlopend aan
de betreffende wedstrijd kenbaar worden gemaakt bij de wedstrijdsecretaris.
Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het
eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die
in die periode zijn vastgesteld.
Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor een bekerwedstrijd.

Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier
(MDWF)
Het invullen van het wedstrijdformulier en meer zaken worden uitsluitend
geregeld met de Wedstrijdzaken-app. Zo werkt het hele amateurvoetbal met
het mobiel digitaal wedstrijdformulier, van de O7 t/m de senioren.
Je vindt hier de functionaliteiten van het mDWF die jij moet weten. Kom je er
niet uit, vraag het dan aan de wedstrijdsecretaris.

Spelerspassencontrole en pasfoto
Vanaf de O13 is het verplicht dat elke speler een pasfoto (dus geen
vakantiefoto) heeft ingevoerd in zijn/haar Voetbal.nl-account en deze
zichtbaar is voor de scheidsrechters. Let er wel op dat de gegevens van het
account én de gegevens bij de club (én KNVB) hetzelfde zijn.
Wijzigt bijvoorbeeld een emailadres, laat dit dan ook doorgeven bij de
ledenadministratie.
Een spelerspassencontrole wordt uitgevoerd door de scheidsrechter voor
aanvang van de wedstrijd en zonder pasfoto is het lastig controleren.
Als trainer ben je verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze regel.
Heb je hier vragen over, stel deze dan aan de wedstrijdsecretaris.

Voetbal Rijnmond Cup
Net als in voorgaande seizoenen zal elk 1-ste team, in elke categorie worden
ingeschreven voor de Voetbal Rijnmond Cup.
Het programma van deze cup zal worden verwerkt in het speelschema van
onze website www.vvckc.nl/wedstrijdprogramma en op de website van de
cup zelf www.voetbalrijnmondcup.nl
De wedstrijden zullen op doordeweekse avonden gespeeld gaan worden.
Indien een team een vrij weekend heeft, kan, na overleg met de
wedstrijdsecretaris van CKC én de tegenstander worden afgesproken dat de
wedstrijd op een zaterdag gespeeld gaat worden.
Voor wijzigingen van speeldata geldt dezelfde regeling als voor competitie- en
bekerwedstrijden (zie hierboven).

Spelregelwijzigingen
Zoals bijna elk seizoen zijn er door de IFAB en de KNVB diverse spelregels
gewijzigd die het spelletje nog duidelijker moeten maken. Ergernissen van
sommige regels worden weggenomen en door het invoeren van andere
regeltjes wordt het spelletje sneller gemaakt. Of je het er nu mee eens bent
of niet, dit zijn de (spel-)regels en daar zul je het mee moeten doen.
Onze, én de bezoekende KNVB-scheidsrechters zullen toezien op de
handhaving van deze regels.
Regel is dat deze scheidsrechters altijd gelijk hebben, zelfs als ze een foutje
hebben gemaakt. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd worden
kenbaar gemaakt, maar het verloop van de wedstrijd wordt nooit gewijzigd.
Protesten tijdens en direct na afloop van de wedstrijd, in de richting
van onze scheidsrechters zullen niet worden geaccepteerd. Het
bestuur zal hier altijd achter de scheidsrechter gaan staan.
Heb je vragen over de spelregels en/of de spelregelwijzigingen, laat je dan
informeren door de wedstrijdsecretaris, de scheidsrechterscoördinator en/of
de scheidsrechters.
De wijzigingen voor dit seizoen zijn te vinden op de volgende pagina:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27055/spelregelwijzigingen-2022-2023

Vragen met betrekking tot dit
spoorboekje?
De wedstrijdsecretaris van CKC is te bereiken via
wedstrijdsecretaris@vvckc.nl
De technische commissie van CKC is te bereiken via
tc@vvckc.nl

