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BIJLAGE 1 

 

 

1 INHOUD 

 

1. Inhoud 

2. Gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd  

3. Tijdstraffen, gele en rode kaarten 

4. Buitenspel 

5. Directe of indirecte vrijeschop 

6. Het (digitale) wedstrijdformulier 

7. Spelerspassen   
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2 GEDRAG VOOR, TIJDENS EN NA DE WEDSTRIJD 

 

Voorbereiding voor de wedstrijd 

℘ Zorg dat u op tijd aanwezig bent op het sportcomplex (min. 30 minuten vóór aanvang).  

℘ Meldt u bij de coördinator of de leider van het team.  

℘ Zie erop toe dat het wedstrijdformulier volledig is ingevuld.  

℘ Controleer de namen op het wedstrijdformulier met de spelerspassen (zie hoofdstuk 7). Denk er 

aan: geen geldig pasje betekent dat de speler niet mag spelen.  

 

℘ Kleed uzelf om in de kleedruimte.  

℘ Laat de kleur van uw tenue afwijken van die van beide teams en de beide keepers.  

℘ Denk aan je fluitje, gele en rode kaarten, pen, scorekaart, munt en stopwatch (bij regen ook een 

potloodje).  

℘ Neem uw tijd voor een goede warming-up.  

℘ De vlaggen voor de assistent scheidsrechters liggen in de kleedkamer of krijgt u van de vereniging.  

℘ Controleer het speelveld en de doelnetten (of laat dit controleren).  

℘ Maak voor de wedstrijd duidelijke afspraken met assistent scheidsrechters.  

 

℘ Neem de wedstrijdbal en grensrechtervlaggen mee naar het veld.  

℘ Begin de wedstrijd op tijd.  

 

Tijdens de wedstrijd  

℘ U bent de scheidsrechter en niemand anders: laat zien dat je er bent.  

℘ Laat u aanspreken met scheidsrechter, niet met uw voornaam.  

℘ Stem direct, nog voor de toss, af met de aanvoerders hoe je omgaat met commentaar, spelbederf 

e.d. en wat je verwacht wat hun rol hierin is.  

℘ Noteer wie aftrapt en tel de spelers van de teams.   

℘ Wees eerlijk, consequent en duidelijk naar de spelers, begeleiders en publiek.   

℘ Stel je dienstbaar op.   

℘ Blijf communiceren. Bij wangedrag meteen praten met de spelers en/of begeleiders.  

℘ Wees luid en helder met je fluitsignaal.  

℘ Wees duidelijk met directe/indirecte vrije schop (arm in de lucht voor indirect).  

℘ Laat je niet uit de tent lokken.  

℘ Wees op die plaatsen die jouw aandacht vragen.   

℘ Wissel looptempo af met tussensprints.   

℘ Noteer al de tijdstraffen. Deze mogen maar één keer aan dezelfde speler gegeven worden.  
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Na de wedstrijd  

℘ Neem na de wedstrijd de tijd om jezelf rustig te douchen en om te kleden. Laat je niet opjagen 

door ploegen die haast hebben.  

℘ Gegeven kaarten moeten altijd op het wedstrijdformulier genoteerd worden!  

℘ Zorg dat het wedstrijdformulier volledig is ingevuld.  

℘ Ga na afloop geen discussies aan over je beslissingen in de wedstrijd.  

 

Algemene tips 

℘ Bij vragen kun je de scheidsrechterscommissie raadplegen.  

℘ Besef dat het een hobby is waar je van kunt en moet genieten.  

℘ Lees periodiek de spelregels door.  

℘ Volg een eventuele opfriscursus scheidsrechter.  

℘ Train regelmatig, je blijft er fit bij!  

℘ Wees je ervan bewust dat jij ook een mens bent, die fouten maakt. Dit voorrecht is echt niet alleen 

voorbehouden aan spelers, begeleiders en toeschouwers. Neem altijd je beslissingen op hetgeen 

je waarneemt en laat je daar door niemand van afbrengen! Mocht later blijken, dat je beslissing 

niet juist blijkt te zijn, dan is dat gewoon een kwestie van: jammer maar helaas…  
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3 TIJDSTRAFFEN, GELE EN RODE KAARTEN 

 

Kaarten en tijdstraffen in de B-categorie (verenigingscheidsrechters)  

Een gele kaart gegeven bij een pupillenwedstrijd betekent voor de betreffende speler een tijdstraf van 5 

minuten. Voor de junioren en senioren is dit een tijdstraf van 10 minuten. De scheidsrechter dient dit zelf 

bij te houden. Als de tijd wordt stopgezet, wordt ook de straftijd stopgezet. 

d-pupillen:   5 minuten tijdstraf 

c-, b- en a-junioren:  10 minuten tijdstraf 

senioren:  10 minuten tijdstraf  

 

Als je een rode kaart hebt gegeven, zal dit wel op het wedstrijdformulier (DWF) genoteerd moeten worden 

(zie strafcodes). Bij een direct gegeven rode kaart zal ook een rapport ingevuld moeten worden. Dit rap-

port moet binnen drie dagen bij de KNVB zijn. De scheidsrechterscommissie helpt je hierbij.  

 

De acht nieuwe strafcodes  

Strafcode 1: Gele kaart 

Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans 

Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 

Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 

Strafcode 5: Beledigen 

Strafcode 6: Bedreigen 

Strafcode 7: Spuwen 

Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials 

 

Kaarten in de A-categorie (bondsscheidsrechters)  

Tuchtzaken amateurvoetbal kent per seizoen 2014-2015 nog maar acht strafcodes. Tot dusver konden 

scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaar-

ten, 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014-2015 worden alle gele kaarten ondergebracht in één strafcode, 

voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er de code ‘Overige overtredingen begaan 

door teamofficials’. Dit maakt een totaal van (nu nog maar) acht.  
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4 BUITENSPEL 

Buitenspelpositie 

Een speler bevindt zich in strafbaar buitenspelpositie indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt 

of gespeeld door een medespeler, dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste 

tegenstander. 

 

Strafbaar of niet strafbaar buitenspel 

Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij naar het oordeel van de scheids-

rechter  

℘ of actief bij het spel is betrokken door in te grijpen in het spel  

℘ of een tegenstander in diens spel beïnvloedt  

℘ of voordeel probeert te trekken uit zijn buitenspelpositie.  

Wees niet te snel met fluiten of vlaggen, omdat in veel situaties blijkt dat de bewuste speler toch niet 

betrokken is in het spel. Het is derhalve beter om iets later te fluiten of vlaggen, dan te vroeg. 

Een speler bevindt zich niet strafbaar in buitenspelpositie indien hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt, 

hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander of hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders. 

Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een 

doelschop, inworp of hoekschop. 

De assistent scheidsrechter bevindt zich meestal in een betere positie om buitenspel te constateren dan 

de scheidsrechter. Daarom is het gewenst dat, wanneer de assistent scheidsrechter voor strafbaar bui-

tenspel vlagt, de scheidsrechter op dat signaal ingaat en dus fluit. Hierop zijn enkele uitzonderingen: 

℘ als de positie van de scheidsrechter beter is dan die van de assistent scheidsrechter. 

℘ als het duidelijk is dat de club assistent zich vergist (bijv. als hij een op of voor de doellijn staande 

verdediger over het hoofd ziet).  

℘ als de scheidsrechter de voordeelregel toepast. 

℘ als de scheidsrechter er van overtuigd is dat er geen sprake is van strafbaar buitenspel van welke 

aanvallende speler dan ook. 

In bovenstaande situaties geeft de scheidsrechter een duidelijk teken waaruit blijkt, dat hij het vlagsig-

naal heeft gezien, maar laat doorspelen. De vlag van de assistent scheidsrechter moet dan onmiddellijk 

omlaag. De scheidsrechter kan eventueel vooraf duidelijk maken wat hij onder strafbaar buitenspel ver-

staat. 
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5 DIRECTE OF INDIRECTE VRIJESCHOP 

 

Directe vrije schop 

Een directe vrije schop wordt gegeven aan de tegenpartij, indien een speler één van de volgende overtre-

dingen maakt, op een wijze die door de scheidsrechter als onvoorzichtig, onbesuisd wordt beoordeeld of 

als deze gepaard gaat met buitensporige inzet: 

℘ een tegenstander trapt op probeert te trappen; 

℘ een tegenstander laat vallen of probeert te laten vallen; 

℘ springt naar een tegenstander; 

℘ een tegenstander aanvalt; 

℘ een tegenstander slaat op probeert te slaan; 

℘ een tegenstander duwt. 

 

Ook wordt een directe vrije trap toegekend bij één van de volgende overtredingen: 

℘ een tackle om de bal te veroveren zodanig uitvoert, dat de tegenstander eerder wordt geraakt 

dan de bal; 

℘ een tegenstander vasthoudt; 

℘ een tegenstander bespuwt; 

℘ opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (geldt niet voor de keeper in zijn eigen strafschopge-

bied).  

 

Bij het nemen van de directe vrije schop dienen de tegenstanders ten minste op 9.15 meter afstand van 

de bal staan. Een directe vrije schop in het strafschopgebied van de tegenstander is een strafschop. 

 

Indirecte vrije schop 

Een directe vrije schop wordt gegeven aan de tegenpartij, indien een keeper één van de volgende over-

tredingen maakt: 

℘ langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt;  

℘ de bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht, zonder dat deze 

door een andere speler is aangeraakt;  

℘ de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten 

is toegespeeld; 

℘ de bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp ge-

nomen door een medespeler.  
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Een indirecte vrije trap wordt toegekend aan de tegenstander, indien een speler naar het oordeel van de 

scheidsrechter: 

℘ speelt op een gevaarlijke wijze; 

℘ een tegenstander in diens loop belemmert; 

℘ voorkomt dat een keeper de bal uit zijn handen in het spel kan brengen; 

℘ een andere overtreding begaat, niet eerder benoemd, waarvoor het spel wordt onderbroken om 

een speler te waarschuwen of van het veld te sturen.  

 

Een indirecte vrije trap wordt toegekend aan de tegenstander, indien er sprake is van: 

℘ Strafbaar buitenspel.  

 

De scheidsrechter geeft door zijn arm omhoog te steken aan dat het een indirecte vrije schop betreft. Een 

indirecte vrije schop in het doelgebied van de tegenstander wordt genomen vanaf de lijn van het doelge-

bied, die evenwijdig loopt met de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. De tegen-

standers moeten ten minste op 9.15 meter afstand in acht nemen, tenzij ze op de eigen doellijn tussen de 

palen staan.  
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6 HET (DIGITALE) WEDSTRIJDFORMULIER 

 

Voorbereiding (elftalbegeleiders)  

℘ Het digitale wedstrijd formulier (DWF) is qua opzet gelijk aan het bekende papieren formulier. De 

leider van het team verzorgt het invullen van de namen (en bijbehorende KNVB-nummers) van de 

spelers, wisselspelers en overige staf (leiders, trainer, verzorger).  

℘ Het grote verschil met de oude werkwijze is dat de namen en nummers niet meer ingevuld hoeven 

te worden, maar vanuit een database beschikbaar zijn en klaar staan op het formulier. 

℘ Het voorbereidende werk bestaat uit het aangeven welke 11 spelers de basisopstelling vormen. 

De overige spelers van het team zijn automatisch wisselspelers. Teamgenoten die niet aan de 

wedstrijd deelnemen moeten van het formulier worden verwijderd.  

℘ De voorbereidingen kunnen (ruim) voor de aanvang van de wedstrijd plaatsvinden en kunnen 

eventueel ook thuis op de eigen PC worden gedaan. Zes dagen vóór de wedstrijd is het formulier 

al beschikbaar. De werkwijze is als volgt: 

 Ga naar de site van Sportlink. www.Sportlink-club.nl  

 Klik in de kopregel op “Downloads”. 

 Als je de eerste keer deze site bezoekt moet even gecontroleerd worden of de juiste ver-

sie van Java op je PC aanwezig is. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm. 

 Klik op het logo van de KNVB. 

 Na het verschijnen van het inlogscherm moeten de volgende gegevens worden ingevoerd. 

Er hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de shift- of CAPSLOCK-toets: 

 Verenigingscode BBGZ52H 

 Gebruikersnaam  

 Wachtwoord  

 Vervolgens moet de gepresenteerde beveiligingscode worden ingevoerd. Hierbij 

worden alle cijfers en letters gebruikt. Let dus op met de 1, i, j, o en 0! Bij een 

foute invoer volgt een herkansing met een nieuwe code. Het is ook mogelijk een 

eventueel slecht leesbare code te vervangen door te klikken op de groen cirkel-

pijlen naast de code.  

 Klik in de kopregel op “Wedstrijdzaken” en vervolgens op “Digitaal wedstrijdformulier”.  

 Er verschijnt nu een overzicht met de wedstrijden voor het (komende) weekeinde. 

 Via de tab “Voorbereiden” kunnen gegevens voor wedstrijden worden ingevuld. Op de 

speeldag moet worden gewerkt via de tab “In te vullen”. Dubbeklikken op de desbetref-

fende regel opent het gewenste wedstrijdformulier. 
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Formulier invulmogelijkheden (elftalbegeleider)  

Basisspelers en aanvoerder aanvinken 

De (minimaal 7 en maximaal 11) basisspelers kunnen worden geselecteerd door het aanvinken van de 

betreffende naam. Ook de aanvoerder moet d.m.v. een vinkje worden aangegeven. De overige spelers 

zijn automatisch wisselspelers (maximaal 7).  

 

Toevoegen andere speler 

Een speler uit een ander team kan worden toegevoegd door te klikken op de knop “toev. deeln.” linkson-

der op het scherm. Er verschijnt dan een nieuw invulveld waarin de naam van de gewenste speler kan 

worden ingevuld (derde regel, “Achternaam”, in veel gevallen is het voldoende de eerste vier letters van 

de naam in te vullen). Vervolgens te klikken op het vergrootglas. In het veld “Persoon” verschijnt de ge-

vraagde naam (eventueel meer personen met dezelfde naam, waaruit de juiste persoon kan worden ge-

kozen). Onder in het invulveld kan worden aangegeven of de betreffende persoon behoort tot de basis-

spelers. Zo niet dan wordt hij/zij toegevoegd aan de wisselspelers. Met het groene vinkje rechtsonder kan 

vervolgens de toevoeging worden bevestigd. 

Let op! Sportlink maakt een strikt onderscheid tussen de zaterdag en de zondag en bij de jeugd-

spelers op zaterdag ook nog in leeftijdscategorieën. De invulregels (“Sport” en “Leeftijdscatego-

rie”) moeten dus eventueel worden aangepast, anders wordt de gezochte persoon niet gevonden.  

 

Verwijderen speler 

Een teamlid die niet aan de betreffende wedstrijd deelneemt moet van het formulier worden verwijderd. 

Hiervoor wordt de regel met de naam van de speler aangeklikt (de regel kleurt nu lichtblauw) en wordt 

vervolgens op de knop “verw. deeln.” Onder op het formulier geklikt. 

 

Opslaan wijzigingen 

Vooraf ingevoerde wijzigingen kunnen worden opgeslagen door te klikken op de knop “(tussentijds) opsl.” 

onder aan het formulier.  

Opnieuw beginnen 

Bij vergissingen in het invullen kan eventueel worden teruggegaan naar het oorspronkelijke teamindeling 

door te klikken op de knop “ververs” onder aan de pagina. Alle ingevoerde wijzigingen worden dan gewist.  
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Voor de wedstrijd (elftalbegeleiders en scheidsrechters) 

Voor aanvang van de wedstrijd kunnen nog mutaties worden ingevoerd. Let hierbij op het gebruik van het 

juiste tabblad thuis- of uitteam. Ze zijn nu beide beschikbaar. 

 

Akkoord aanvoerder 

De aanvoerder dient de spelersopgave met de knop “aanv. akkoord?” onder op het scherm te accorderen. 

Dit kan alleen als een aanvoerder is geselecteerd uit de spelerslijst en het juiste aantal spelers op het 

formulier is vermeld (min. 7 en max. 11 basisspelers en max. 7 wisselspelers). 

 

Controle spelerspassen 

De scheidsrechter controleert de spelerspassen van de op het formulier voorkomende spelers en geeft 

per speler in de kolom “spelerspas” akkoord. Indien de aanvoerder de spelersopgave heeft geaccordeerd 

kan ook de knop “pasjes akkoord?” worden gebruikt, waarmee de pasjes van alle basisspelers in één keer 

worden geregeld. 

 

Scheidsrechter akkoord 

De scheidsrechter geeft akkoord als de spelers allemaal beschikken over de juiste spelerspas.  

 

Officials invoeren 

De scheidsrechters- of wedstrijdcoördinator is verantwoordelijk voor het invullen van de 

℘ scheidsrechter 

℘ assistent scheidrechter thuisclub 

℘ wedstrijd coördinator 

 

De uitspelende club moet de assistent scheidsrechter van de uitclub invullen. Het invullen van deze gege-

vens gebeurt op het tabblad “Officials”. Naast het betreffende invulveld kan op de knop met het plusje 

worden geklikt. Er verschijnt dan een nieuw invulveld. Omdat bij officials (m.u.v. de wedstrijd coördinator) 

kan worden gekozen uit het volledige KNVB-bestand, moet hier de volledige naam (met de juiste schrijf-

wijze) worden ingevuld. Uit de lijst kan vervolgens de juiste persoon worden gekozen en via het groen 

vinkje aan het formulier worden toegevoegd. Indien het team over een -vaste- assistent scheidsrechter 

beschikt, kan die via de ledenadministratie aan het team worden toegevoegd. Hij/zij komt dan standaard 

op het formulier en hoeft niet meer elke week te worden ingevuld. Een eventuele wijziging is mogelijk via 

het vakje verwijderen en vervolgens toevoegen. 
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In wedstrijden van de categorie A wordt door de KNVB een bondsscheidsrechter aangesteld. Voor het 

aanbrengen van een eventuele mutatie door de wedstrijd coördinator wordt verwezen naar de DWF-

handleiding.  

 

Controle 

In het bovenste deel van het formulier zijn 5 controle items vermeld. Deze moeten alle zijn voorzien van 

een groen vinkje. De schermen “wedstrijdverloop” en “vastleggen” zijn pas beschikbaar als zowel bij het 

thuis- als het uitteam deze vijf vinkjes aanwezig zijn. 

 

Na de wedstrijd (elftalbegeleiders en scheidsrechters)  

De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslag, gele-en rode kaarten en wissels 

(alleen in categorie A).  

 

Kaarten vermelden 

Voor het invoeren van kaarten worden de volgende stappen doorlopen; 

℘ Selecteer tabblad “Wedstrijdverloop” 

℘ Selecteer knop “gele kaart toevoegen” 

℘ Het invoeren van de periode kan worden overgeslagen 

℘ Selecteer in het tabblad “Thuisteam” of “Uitteam” de speler die de kaart heeft gekregen 

℘ Selecteer de tuchtcode (onder aan het scherm) 

℘ Sla de invoer op met het groene vinkje onder aan het scherm.  

 

Nb. De eerste gele kaart is bij B-categorie een tijdstraf die hoef je dus niet in te voeren. De ge-

toonde rode kaart (omdat twee keer geel rood is) wordt niet op het formulier vermeld. 

Direct rode kaarten gaan op dezelfde wijze. Alleen maak je nu in stap 2 gebruik van de knop “rode kaart 

toevoegen”.  

 

Uitslag 

Links boven worden de door beide teams gescoorde doelpunten ingevuld. Alleen in geval van beker of 

beslissende competitiewedstrijden worden de doelpunten na verlenging en eventueel na strafschoppen 

vermeld. 
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Status 

Voor de status van de wedstrijd wordt in normale gevallen “uitgespeeld” ingevuld. In geval van een afge-

lasting of staking moeten scheidsrechter en/of wedstrijd coördinator aanvullende informatie invullen. 

Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding DWF. 

 

Akkoord geven 

Na het vermelden van de eventuele kaarten en wissels worden uitslag en status van de wedstrijd ingevuld 

en wordt de wedstrijd vastgelegd. Dit gebeurt door de scheidsrechter in het scherm “vastleggen”. Beide 

teams moeten daarbij officieel akkoord geven. In de praktijk zal je merken dat de teams daar niet op 

wachten. De scheidsrechter is hierom ook eindverantwoordelijk.  

Het thuisteam, het uitteam en de scheidrechter moeten een akkoord geven op het wedstrijdformulier. 

Rechts boven op het tabblad kunnen beide teams aangeven of ze akkoord gaan met het formulier. Na het 

invoeren van Ja of NEE wordt de keuze bevestigd met de knop naast het invoerveld. Er verschijnt nu een 

pop-up scherm met de vraag of je akkoord gaat met de ingevoerde keuze. Als hier JA wordt aangeklikt is 

het akkoord definitief. 

Na het invoeren van de akkoordverklaringen van beide teams kan de scheidsrechter op vergelijkbare wijze 

(ook in twee stappen) het formulier definitief vastleggen.  

 

Verzenden formulier 

Nadat alle zaken op de juiste wijze zijn ingevuld en akkoord verklaard, kan de scheidsrechter met de knop 

“wedstrijdformulier vastleggen” het formulier verzenden naar de KNVB. Er verschijnt een controle scherm 

met de belangrijkste items van het formulier. Het aanklikken van het groene vinkje op dit scherm verzend 

het formulier definitief naar de KNVB. Daarmee wordt ook de uitslag in het KNVB-systeem opgenomen. 

Deze hoeft dus niet meer in de uitslagenlijst te worden vermeld.   
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7 SPELERSPASSEN 

 

Vanaf seizoen 2006-2007 wordt gebruik gemaakt van spelerspassen. Het doel hiervan is het voorkomen 

dat niet-speelgerechtigde spelers met de wedstrijd meedoen. Ook zal met deze pas de afhandeling op het 

wedstrijdformulier van gele en rode kaarten eenvoudiger worden.  

Elk spelend lid is verplicht een spelerspas te hebben. Spelers die uitkomen in de F- of E-categorie zijn 

hiervan vrijgesteld. 

℘ De spelregel van de spelerspassen is simpel: geen geldige spelerspas = niet spelen! 

 

Voor de wedstrijd 

Al de spelerspassen dienen minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd getoond te worden aan 

de scheidsrechter. De scheidsrechter (of scheidsrechterscoördinator) controleert (evt. in het bijzijn van 

de aanvoerders van de beide elftallen) de gegevens op het volledig ingevuld wedstrijdformulier aan de 

hand van de spelerspassen.  

 

Dispensatiespelers  

Bij dispensatiespelers dient achter de spelersnaam ‘(disp.)’ of ‘D’ vermeld te worden. Deze speler dient 

wel in het bezit te zijn van een door de KNVB uitgegeven dispensatieformulier. In geval van een E-speler 

(zonder pasverplichting), dient achter de naam ‘E’ vermeld te worden.  

 

Na afloop van de wedstrijd 

℘ Neemt de scheidsrechter de passen mee naar de commissiekamer.  

℘ Controleert de scheidsrechter aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens die aan 

het wedstrijdformulier zijn toegevoegd, zoals wisselspelers (het DWF-systeem geeft aan als er iets 

verandert is).  

℘ Controleert de scheidsrechter de spelers die een tijdstraf of kaart hebben ontvangen.  

℘ Zorgt ervoor dat het formulier akkoord is bevonden door de begeleiders/aanvoerders van de ploe-

gen en geeft hierna zelf akkoord.  

 

Visuele controle 

De scheidsrechter controleert vanaf dit seizoen alle passen op het veld (vijf minuten voor aanvang). De 

controle vindt conform de afspraken door de scheidsrechter in het bijzijn van de aanvoerders plaats. Een 

tip is om de aanvoerder de namen te laten opnoemen.  
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Deelname aan een tweede wedstrijd 

Spelers die tijdens de wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, dienen hun spelerspas mee te nemen. 

Voorafgaand aan de wedstrijd dient hierover overleg plaats te vinden met de scheidsrechter.  

 

Overtredingen met de spelerspas 

℘ Indien blijkt dat er een spelerspas niet aanwezig is, mag die speler niet meedoen. 

℘ Mochten er na controle, minder dan 7 speelgerechtigde spelers overblijven, dan wordt de wed-

strijd niet gespeeld en zal afgehandeld worden als ‘niet spelen door schuld.’ 

℘ Niet, onvoldoende of onzorgvuldige controle van de spelerspassen kunnen op het wedstrijdfor-

mulier aangetekend worden, dit kan door zowel de scheidsrechter als door één van beide aan-

voerders/leiders. Dit wordt vervolgens aan de tuchtcommissie van de KNVB voorgelegd.  

 

Tot slot 

Voetbalploegen kunnen moeilijk doen als blijkt dat er iets niet klopt. Blijf voet bij stuk houden. De scheids-

rechterscommissie van v.v. Katwijk zal je altijd onvoorwaardelijk steunen. Als een ploeg blijft doorgaan 

mag je de begeleider of aanvoerder doorverwijzen naar  Marcel Blankensteijn, Arie Plug, Kevin Brummel, 

Marco Hoek of Jörn Verheijen.  


