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Seizoen 2021/2022 (M/V)

Opzet pilots 7x7 - 18+

Waarom?

Doelgroep

Om aan te sluiten op de wensen en behoeften van de
doelgroep 18-34 (M/V) starten we in het seizoen
2021/2022 met pilots voor de spelvorm 7x7 voor de
doelgroep 18+ (M/V)

De focusgroep voor deze pilots is de leeftijdscategorie: 18-34 (M/V). Reglementair mag iedereen
boven de 18 meedoen, vandaar ook de naam 7x7 18+.
Met het al bestaande 30+ (vrouwen), 35+ en 45+
aanbod is de verwachting dat er automatisch een
verdeling in leeftijdscategorie zal plaatsvinden.

Uit onderzoek blijkt dat groot aantal voetballers
binnen de doelgroep 18-34 (M/V) de spelvorm 7x7
interessant vindt. De laagdrempeligheid en het
recreatieve karakter spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd zien we een groot aantal leden
uitstromen binnen deze doelgroep. Voor verenigingen kan 7x7 18+ daarom een belangrijke bijdrage aan
het behouden van deze doelgroep binnen de club.

We richten de pilots in op basis van
twee doelgroepen:
-	Doelgroep die nog wel wekelijks een wedstrijd
wil spelen, zoals men dat gewend is. Het is echter
een grote uitdaging om wekelijks een elftal op de
been te krijgen, waardoor het team uit elkaar valt.

Omdat deze groep zich in een andere levensfase
bevindt en andere behoeften heeft dan de 35+/45+
doelgroep, waar al 7x7 aanbod voor is, starten we
met een aantal pilots. Met deze pilots spelen we in
op speeldag, speelfrequentie en competitieopzet.

-	Doelgroep die door een druk sociaal/werk-leven
geen tijd meer heeft om wekelijks een wedstrijd
te spelen. Echter willen ze nog wel op een laagdrempelige manier blijven voetballen.
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Opzet pilots 7x7 - 18+

Pilot 1: Weekend – wekelijks (seizoen 21/22)
- Zaterdag competitie, wekelijks (najaars- en/of voorjaarscompetitie)
of
- Zondag competitie, wekelijks (najaars- en/of voorjaarscompetitie)

Pilot 2: Vrijdagavond – 2-wekelijks (seizoen 21/22)
- Vrijdagavond toernooivorm 2-wekelijks (1e seizoenshelft/najaarsreeks)
en
- Vrijdagavond competitievorm 2-wekelijks (2e seizoenshelft/voorjaarsreeks)
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Opzet pilots 7x7 - 18+

Pilot 1:
Weekend – wekelijks
(seizoen 21/22)
Wekelijks een volledig elftal op de been brengen,
kan voor veel recreatieve teams een uitdaging zijn.
Dit is dan ook vaak de reden dat een team uit elkaar
valt. 7x7 op wekelijkse basis in het weekend, kan
daarom voor veel teams en voetballers een uitkomst
zijn. De pilot die zich richt op het weekend voetbal
en kan een zaterdag- of zondagcompetitie zijn.
De competitie wordt verdeeld over een najaarsen voorjaarscompetitie. Keuze voor deelname
bestaat uit:

Opzet

Op een speeldag speel je als team één wedstrijd van 60 minuten (2x30)

Aantal teams

Een najaars- of voorjaarscompetitie bestaat uit 6 teams

FREQUENTIE

Wekelijks een wedstrijd (m.u.v. vakantieperiodes en inhaalweekenden)

uit/thuis

Tegen elk team wordt er zowel uit als thuis gespeeld

aantal wedstrijden

10 per reeks

Speelperiode

Najaarsreeks: 25-26 september 2021 t/m 11-12 december 2021
Voorjaarsreeks: 29-30 januari 2021 t/m 21-22 mei 2022

SPELREGELS

Spelregels van het huidige 7x7 aanbod worden gehanteerd. Deze zijn
hier te vinden. Eventuele aanpassingen zullen alvorens worden
gecommuniceerd.

Competitieopzet

Informatie teamaanmelding:

-	Zaterdag competitie, wekelijks
(najaars- en/of voorjaarscompetitie)
of
-	Zondag competitie, wekelijks
(najaars- en/of voorjaarscompetitie)

• Deadline aanmelden teams: 20 juni 2021
• Contact KNVB: contact@knvb.nl
•	Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
op de pilots zal een definitieve opzet van
de competitie gemaakt worden.
•	Alle deelnemers dienen als speelgerechtigde
leden van de vereniging waarvoor zij een
wedstrijd willen spelen geregistreerd te zijn.

4

•	Belangrijk: aanmelding van een team is nog
geen definitieve deelname aan de pilot.
Op basis van het aantal meldingen wordt
bepaald of de pilot doorgang kan vinden.
De KNVB zal de aangemelde teams en
verenigingen over informeren.

Pilot 2:
Vrijdagavond - 2-wekelijks
(seizoen 21/22)
Wekelijks een wedstrijd spelen in het weekend past
voor sommige voetballers in deze leeftijdscategorie
steeds slechter in hun drukke leven. Dat kan een
reden zijn om helemaal te stoppen met voetballen.
7x7 op vrijdagavond dat om de week wordt georganiseerd, kan voor veel voetballers een uitkomst zijn.
De pilot die zich richt op deze laagdrempelige
voetbalvorm, wordt in twee organisatievormen
aangeboden: competitievorm en toernooivorm.
Binnen de pilot zal worden gekeken welke vorm
het beste aansluit bij de behoefte van de doelgroep.
Dat betekent dat er aan beide seizoenshelften
deelgenomen dient te worden. Uiteindelijk zal er
een keuze gemaakt worden in organisatievorm.
Deze pilot bestaat uit:

Competitieopzet
-	Vrijdagavond toernooivorm 2-wekelijks
(1e seizoenshelft/najaarsreeks)
en
-	Vrijdagavond competitievorm 2-wekelijks
(2e seizoenshelft/voorjaarsreeks)

Opzet pilots 7x7 - 18+

Toernooivorm

Op een speelavond, speel je als team 3 wedstrijden van 20 minuten.
Speelavond: 4 teams spelen onderling 3 korte wedstrijden op een avond.
Dit gebeurt op twee locaties tegelijk. De 8 teams worden dus verdeeld over 2 locaties.

Competitievorm

Op een speelavond speel je als team één wedstrijd van 60 minuten (2x30)
Speelavond: 2x2 teams spelen een wedstrijd op een half veld op een avond.
Dit gebeurt op twee locaties tegelijk. De 8 teams worden dus verdeeld over
2 locaties.Puntentelling loopt per seizoenshelft door.
Elke vereniging organiseert per seizoenshelft 2x een speelavond.

Aantal teams

De najaarscompetitie binnen deze pilot bestaat uit 8 teams.

FREQUENTIE

Om de week een wedstrijd (m.u.v. vakantieperiodes en inhaalweekenden)

uit/thuis

Er wordt zowel uit als thuis gespeeld.

aantal wedstrijden

8 speelavonden. Per speelavond 3 wedstrijden.

Speelperiode

Najaarsreeks: 24 september 2021 t/m 10 december 2021
Voorjaarsreeks: 28 januari 2022 t/m 20 mei 2022

SPELREGELS

Spelregels van het huidige 7x7 aanbod worden gehanteerd.
Deze zijn hier te vinden. Eventuele aanpassingen zullen alvorens
worden gecommuniceerd.

Informatie teamaanmelding:
• Deadline aanmelden teams: 20 juni 2021
• Contact KNVB: contact@knvb.nl
•	Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
op de pilots zal een definitieve opzet van
de competitie gemaakt worden.
•	Voetballers in deelnemende teams moeten
lid van de KNVB zijn
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•	Belangrijk: aanmelding van een team is nog
geen definitieve deelname aan de pilot.
Op basis van het aantal meldingen wordt
bepaald of de pilot doorgang kan vinden.
De KNVB zal de aangemelde teams en
verenigingen over informeren.

