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Waarom een toernooi? 

Het is een sterke wens van de meiden om het seizoen af te sluiten met een 
gegarandeerd toernooi, dat georganiseerd wordt op basis van de competitie-
indeling in de derde fase. Aan die wens geven wij graag gehoor. Vanaf het 
seizoen 2022/’23 sluiten we daarom iedere voetbaljaargang af met een dag 
waarop alle meidenteams een toernooi voetballen: de Final League! 
 
Deze dag, die georganiseerd wordt door en bij verenigingen, kan gezien 
worden als de landelijke meidenvoetbaldag die jaarlijks terugkeert. Teams 
spelen tegen ploegen van een vergelijkbaar niveau en beleven samen een 
leuke toernooidag en een sportief hoogtepunt. 
 
Daarnaast biedt de Final League voor organiserende verenigingen de 
mogelijkheid om het meidenvoetbal nog meer te promoten en kan het 
evenement ingezet worden voor commerciële doeleinden. Zo kan de 
toernooidag bijdragen aan de team- en verenigingsbinding van de huidige 
leden en mogelijk ook aan het aantrekken van nieuwe leden.  
 
Kortom: de Final League is een leuke seizoenafsluiting voor alle speelsters en 
biedt verenigingen de mogelijkheid om meiden- en vrouwenvoetbal én de 
vereniging verder te ontwikkelen! 
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In dit document vind je informatie over:  

 

4. Landelijke en regionale toernooien  

4. Welke mogelijkheden biedt het organiseren van het toernooi voor een vereniging? 

4. Aan welke voorwaarden moet je als vereniging voldoen? 

5. Wedstrijdvorm 9 tegen 9 tijdens het toernooi 

5. Opgeven aantal velden 

5. Toernooischema's 

6. Hoe stel je je als vereniging kandidaat als toernooilocatie van één of meerdere toernooi(en)? 

6. Aanvangstijden 

6. Wat als er te veel verenigingen zich beschikbaar stellen? 

6. Wat als er (te) weinig verenigingen zich beschikbaar stellen? 

6. Aantal wedstrijden en speelminuten  

9. Regelgeving en bepalingen  

10. Wat ontvang je van de KNVB? 

 

 

Voor meer informatie over de Final League kun je de volgende KNVB webpagina in de gaten houden: KNVB  

Heb je vragen? Dan verzoeken we je contact op te nemen met KNVB contact, via contact@knvb.nl

https://www.knvb.nl/finalleague/verenigingen
mailto:contact@knvb.nl
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Landelijke en regionale toernooien 

De toernooien worden zowel landelijk als regionaal gespeeld.  

 

KNVB Centraal Toernooi 

De nummers 1 uit de hoofdklasse van MO13 en MO15 én de nummers 1 en 2 
uit de divisie 1 van MO17 en MO20 spelen een landelijk toernooi op een 
centraal gelegen locatie. Dit toernooi wordt georganiseerd door de KNVB, en 
dus niet door een vereniging.  

  

Centraal landelijke toernooien 

De nummers 2 t/m 8 uit de hoofdklasse van MO13 en MO15 én de nummers 3 
t/m 8 uit de divisie 1 van MO17 en MO20 spelen hun toernooi zo centraal 
mogelijk op basis van de deelnemende teams, georganiseerd door 
verenigingen zelf.  

 

Regionale toernooien 

Alle overige teams gaan regionale toernooien spelen die georganiseerd 
worden door de verenigingen zelf. 

 

Welke mogelijkheden biedt het organiseren van het toernooi voor een 

vereniging? 

• Ieder meidenteam kan in ieder geval één toernooi spelen per seizoen; 

• Meer binding creëren binnen teams, tussen de teams en met de 

vereniging; 

• Mogelijk uitstroom voorkomen en samenwerking stimuleren; 

• Interessant voor promotie en commerciële doeleinden. 

 

Aan welke voorwaarden moet je als vereniging voldoen? 

Bij de organisatie van een Final League-toernooi komt enige voorbereiding 
kijken. Wat is er minimaal voor nodig om de toernooidag te laten slagen? We 
hebben het voor je op een rij gezet. Een vereniging kan zich kandidaat stellen 
voor het organiseren van één of meerdere toernooi(en) als het volgende 
geregeld kan worden:  

 

Centraal landelijke toernooien 

• Twee velden ter beschikking. 

• Wedstrijdsecretariaat (met ervaren wedstrijdleider) 

o Organisatie toernooidag 

o Planning kleedkamers voor alle teams en scheidsrechters 

o Planning wedstrijden 

o mDWF één keer laten invullen door ieder team, spelerslijst in 

ontvangst nemen en controleren 

o Informatie/mededelingen omroepen 

o Aankondigen wedstrijden 

o Regelen wedstrijdleiding, inclusief scheidsrechters voor alle 

wedstrijden 

o Aanspreekpunt voor de organisatie en teams 

o Contactpersoon KNVB 

• Prijsuitreiking en toernooiafsluiting.  

 

Regionale toernooien 

• Een veld ter beschikking (bij voorkeur minimaal twee velden ter 

beschikking) 

• Wedstrijdsecretariaat (met ervaren wedstrijdleider) 

o Organisatie toernooidag 

o Planning kleedkamers voor alle teams en scheidsrechters 

o Planning wedstrijden 

o mDWF één keer laten invullen door iedere team, spelerslijst in 

ontvangst nemen en controleren 

o Informatie/mededelingen omroepen 

o Aankondigen wedstrijden 

o Regelen wedstrijdleiding, inclusief scheidsrechters voor alle 

wedstrijden 

o Aanspreekpunt voor de organisatie en teams 

o Contactpersoon KNVB 

• Prijsuitreiking en toernooiafsluiting.  

• Minimaal twee verplaatsbare seniorendoelen (in het geval er 9 tegen 9 

teams deelnemen).  
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Wedstrijdvorm 9 tegen 9 tijdens het toernooi 

Alleen de teams die standaard 9 tegen 9 hebben gevoetbald in fase 3 binnen 
de categorie B meiden (2e klasse en lager), kunnen tijdens het toernooi ook 9 
tegen 9 voetballen. Overige teams kunnen tijdens het toernooi niet uitwijken 
naar 9 tegen 9. 

 

 

Opgeven aantal velden 
We adviseren om een toernooi te laten plaatsvinden op twee velden. Indien 

er maar één veld beschikbaar is, dan heeft dat impact op de organisatie van 

het toernooi. Het toernooi duurt dan langer, met erg lange wachttijden voor 

teams tussendoor. Toch willen we verenigingen die maar één veld 

beschikbaar hebben, ook een kans geven om toernooilocatie te worden. Zij 
kunnen zich daarom evengoed gewoon aanmelden.  
 
Binnenkort komt de ‘Handleiding Final League’ online, daarin is op een rijtje 
gezet wat de toernooiopzet is op basis van het aantal beschikbare velden.  
 
Heb je meer dan twee velden beschikbaar, dan kun je dat op het 
inschrijfformulier aangeven en kunnen er (nog) meer toernooien plaatsvinden 
op jouw locatie. Wanneer de vereniging bij inschrijving doorgeeft hoeveel 
velden er beschikbaar zijn, gaan wij ervan uit dat dit aantal velden de gehele 
dag van 09.00 – 18.00 uur beschikbaar wordt gesteld voor het Final League-
toernooi.   
 

Toernooischema’s 

In het document ‘Handleiding Final League’, die vóór 18 december 2022 wordt 
gepubliceerd op www.knvb.nl/finalleague/verenigingen, komen uitgebreide 
schema's te staan waarin de opties van het aantal toernooien per 
leeftijdscategorie uitgewerkt zijn, gekoppeld aan het aantal beschikbare 
velden. Daarnaast vind je in deze schema’s ook de informatie over het aantal 
scheidsrechters wat nodig is en andere relevante informatie over de 
toernooien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knvb.nl/finalleague/verenigingen
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Hoe stel je je als vereniging kandidaat als toernooilocatie van één of 

meerdere toernooi(en)? 

Ben je enthousiast geworden, wil je een Final League-toernooi organiseren op 

zaterdag 10 juni 2023 en kan de vereniging voldoen aan de voorwaarden? Dan 

kan jouw vereniging zich kandidaat stellen door zich uiterlijk op 8 januari 2023 

in te schrijven via: Inschrijving toernooilocatie Final League | KNVB 

 

Uiterlijk eind maart 2023 worden de toernooilocaties toegewezen, zodat iedere 

organiserende vereniging voldoende tijd heeft om het toernooi en eventueel 

een meidenvoetbaldag te organiseren. 

 

Aanvangstijden 

De eerste wedstrijden van de toernooien worden klaargezet in Sportlink_Club. 

De KNVB-competitieleider stelt een aanvangstijd vast op basis van het 

opgegeven aantal beschikbare velden. Hier kan niet van afgeweken worden.  

Wat als te veel verenigingen zich beschikbaar stellen? 

Bij veel animo zal de KNVB besluiten welke verenigingen één of meerdere 

toernooien mogen organiseren, waarbij de voorkeur uitgaat naar de 

verenigingen die twee of meer velden beschikbaar heeft. 

 

Wat als (te) weinig verenigingen zich beschikbaar stellen? 

Uit onderzoek is gebleken dat meiden een grote behoefte hebben aan een 

eindtoernooi na de competitie. Mochten (te) weinig verenigingen zich 

beschikbaar stellen om aan deze wens te kunnen voldoen, dan kan een 

toernooi op basis van de beschikbare accommodaties toch worden 

toegewezen aan een vereniging.  

 

Aantal wedstrijden en speelminuten  

In het wedstrijdformat van de Final League hebben we het aantal wedstrijden 

en het totaal aantal speelminuten beperkt gehouden. De kans op blessures in 

deze leeftijdsgroepen kan namelijk sterk toenemen in de laatste periode van 

het seizoen en daarom is het niet verstandig om de meiden veel meer minuten 

te laten voetballen dan dat zij gewend zijn. We hebben gekozen voor een 

gering aantal wedstrijden met voldoende speelminuten en wisselen van 

speelhelft om zo de kans op een eerlijk wedstrijdverloop te vergroten.  

Voor elke leeftijd is hieronder in tabellen uitgewerkt hoe de toernooien zullen 

worden vormgegeven. Per categorie is weergegeven hoeveel speelminuten 

een wedstrijd heeft, hoeveel wedstrijden een team speelt, hoeveel teams er 

meedoen per toernooi en hoe het toernooi verder is opgezet.  

Let op: Het aantal toernooien is vooraf niet te bepalen. Onderstaande is nog 

afhankelijk van het aantal en de grootte van de competitiepoules in fase 3, wat 

weer afhankelijk is van het aantal beschikbare teams in een district. Normaliter 

zijn er per competitie poules van acht teams. De toernooien worden dan 

ingedeeld met vier teams op basis van fase 3 in de competitie. Bijvoorbeeld 

een terugtrekking of het aanbod kan leiden tot meer of minder dan acht teams 

in een poule. Dit heeft dus ook effect op de toernooi-indeling. In dit geval zullen 

ook een aantal poules tijdens de toernooien gespeeld worden met een ander 

wedstrijdformat. Bij de toernooien waar dit van toepassing is zal de KNVB 

zorgen voor een alternatief toernooiformat. Mogelijk kan het dus zijn dat jouw 

vereniging een toernooi met minder of meer teams en een ander aantal 

wedstrijden toegewezen krijgt. Dit wordt dan vroegtijdig door de KNVB 

gecommuniceerd met de opgegeven contactpersoon van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.knvb.nl%2Finfo%2F66706%2Finschrijving-toernooilocatie-final-league&data=05%7C01%7Csean.poot%40knvb.nl%7C91f386a1feeb4c67abb808dabd6e8305%7C65d9b77787094e699b1186e91ff18fb5%7C0%7C0%7C638030579604101550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6jLTEOZ5PWa0ZoidEe9wm90ERqqZuCDJPuX3N5wjX1g%3D&reserved=0
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MO13 

Categorie A 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams doen 

mee per toernooi 

Hoofdklasse  

2 x 10 min. (wisselen 

van kant, zonder pauze) 

Minimaal 3, 

maximaal 4 
6 

1e klasse 
2 x 17,5 min. (wisselen 

van kant zonder pauze) 
2 4 

 

Categorie B 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams doen 

mee per toernooi 

2e klasse en 

lager  

2 x 17,5 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 

 

 

 

 

 

MO15 

Categorie A 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams doen 

mee per toernooi 

Hoofdklasse  

2 x 12,5 min. (wisselen 

van kant, zonder pauze) 

Minimaal 3, 

maximaal 4 
6 

1e klasse  

2 x 20 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 

 

Categorie B 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams doen 

mee per toernooi 

2e klasse en 

lager. 

2 x 20 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 
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MO17 

Categorie A 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams 

doen mee per 

toernooi 

Divisie 1  

2 x 15 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 

Minimaal 3, 

maximaal 4 
6 

Hoofdklasse  

2 x 22,5 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 

1e klasse  

2 x 22,5 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 

 

Categorie B 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams doen 

mee per toernooi 

2e klasse en 

lager  

2 x 20 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 

 

 

MO20 

Categorie A 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams 

doen mee per 

toernooi 

Divisie 1  

2 x 15 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 

Minimaal 3, 

maximaal 4 
6 

Hoofdklasse  

2 x 25 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 

1e klasse  

2 x 25 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 

 

Categorie B 

meiden 

Speelminuten tijdens 

wedstrijd 

Wedstrijden 

tijdens toernooi 

Hoeveel teams doen 

mee per toernooi 

2e klasse en 

lager. 

2 x 25 min. (wisselen van 

kant, zonder pauze) 
2 4 
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Regelgeving en bepalingen 

De regelgeving en bepalingen die van toepassing zijn op het Final League-
toernooi zijn per leeftijdscategorie en niveau bepaald. Per leeftijdscategorie, en 
in sommige gevallen per niveau, verschilt het aantal speelminuten en 
wedstrijden dat gespeeld gaat worden tijdens het toernooi. Dit staat allemaal in 
het document “regelgeving en bepalingen Final League”, net als wanneer er 
wel of geen penalty’s worden toegepast. 
 
Klik hier voor de wedstrijdbepalingen met informatie voor scheidsrechters 
 

 

 

 

 

 

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/27382/regelgeving-en-bepalingen-final-league-%E2%80%93-seizoen-2022/%E2%80%9923
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Wat ontvang je van de KNVB? 

Hieronder volgt wanneer, en welke informatie de vereniging na inschrijving als 
toernooilocatie van de KNVB over de Final League kan verwachten:  
In aanloop naar het toernooi komt er een toolkit beschikbaar voor 
toernooilocaties. De toolkit kan gebruikt worden voor het organiseren en 
plannen van de toernooidag. 

 

Uiterlijk eind maart 2023: Bekendmaking toernooilocaties Final league 

De verenigingen die zich hebben aangemeld als toernooilocatie voor de Final 
League horen nu of zij Final League-toernooilocatie gaan zijn. De exacte 
deelnemende teams zijn dan nog niet bekend, want dit is afhankelijk van de 
ranglijst in de 3e fase. Wel wordt duidelijk voor welke leeftijdscategorie(ën) je 
toernooilocatie gaat zijn. Er wordt op deze datum dus nog niet bekend 
gemaakt of jouw eigen team(s) op jouw locatie spelen. Dit is namelijk geen 
garantie, maar we streven hier wel zoveel mogelijk naar. Tegelijkertijd met 
deze bekendmaking ontvangen de toernooilocaties een digitale toolkit met 
promotiematerialen om zichtbaar te maken dat ze toernooilocatie zijn op 10 
juni 2023 en kan er gestart worden met de voorbereidingen voor het toernooi / 
de Meidenvoetbaldag. 

 

Week 23 (juni 2023): Bekendmaking poule-indeling Final League + 

koppeling van de poules aan toernooilocatie 

Via Sportlink_Club is nu inzichtelijk welke teams er op de toernooilocatie 
komen spelen. Hierbij worden door de KNVB de eerste (poule)wedstrijden 
ingepland. De (kruis)finales moeten door de wedstrijdorganisatie van de 
vereniging worden door gepland. Hiervoor stelt de KNVB handige 
toernooischema’s beschikbaar die je afhankelijk van het aantal teams en de 
leeftijdscategorie eenvoudig kunt invullen. Via Voetbal.nl worden de 
poulewedstrijden voor de teams bekendgemaakt en de teams zien dan ook op 
welke toernooilocatie zij gaan spelen. In het digitale pakket dat via de mailing 
op 24 maart is ontvangen, zit ook een poster die nu door de toernooilocatie 
kan worden ingevuld met de deelnemende teams. 
 

10 juni 2023: Final League 2023 

Bijna 3.000 teams uit de categorieën MO13, MO15, MO17 en MO20 spelen op 
deze dag hun Final League-toernooi en beleven een spetterende 

seizoenafsluiting! Als toernooilocatie van de Final League laat je op een 
prachtige wijze je bijdrage aan het amateurvoetbal zien, naast alle andere 
activiteiten die dit weekend wellicht nog meer plaatsvinden bij de vereniging. 
Het weekend van 9 – 10 – 11 juni staat bijvoorbeeld ook nog in het teken van 
De Nationale Voetbaldag! 
 

19 juni 2023: Volgend seizoen weer? 

Laat via de evaluatie over de Final League jouw ervaringen weten en of jouw 
vereniging volgend seizoen wederom toernooilocatie van de Final League wil 
zijn! 
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Voor meer informatie over de Final League kun je de 

volgende KNVB webpagina in de gaten houden: KNVB  
 

Heb je vragen? Dan verzoeken we je contact op te nemen 

met KNVB contact, via contact@knvb.nl 

 

https://www.knvb.nl/finalleague/verenigingen
mailto:contact@knvb.nl
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