
  Reglement KNVB spelerspas 

 

Versie 2012.rev.02  Pagina 1 van 2 
 

REGLEMENT KNVB SPELERSPAS 
 
Spelerspas 
De spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder (= vanaf de D jeugd). 
Hierbij geldt het principe: GEEN PAS = NIET SPELEN.  De spelerspasjes moeten na de wedstrijd 
door de leiders weer ingeleverd worden in de bestuurskamer. 
 
Verplichte controle door scheidsrechters 
Het controleren van de spelerspassen is een verplichte taak van de scheidsrechters, in het bij 
zijn van de aanvoerders/leiders. De controle van de spelerspassen vindt minimaal een kwartier 
voor de wedstrijd plaats. Dit gebeurt in een afgesloten ruimte zoals de  bestuurskamer of de 
kleedkamer. Als de scheidsrechter onvoldoende of onzorgvuldig de passen controleert kunnen 
de aanvoerders/leiders daar direct na de wedstrijd een aantekening van maken op het 
wedstrijdformulier. De tuchtcommissie zal vervolgens de zaak onderzoeken. 
 
Visuele controle 
Op verzoek van een aanvoerder/leider kan aan de scheidsrechter om een visuele controle 
gevraagd worden. Dit kan voor de wedstrijd maar ook nog na de wedstrijd. Als het verzoek voor 
de wedstrijd geplaatst wordt dan moet dit op tijd bij de scheidsrechter bekend gemaakt worden.   
 
Controle wisselspelers 
Indien wisselspelers zijn ingevallen dan moeten de spelerspassen na de wedstrijd ook getoond 
worden aan de scheidsrechter. Wisselspelers moeten tot 15 minuten na de wedstrijd aanwezig 
zijn om nog een visuele controle te kunnen uitvoeren. 
 
Onvoldoende spelers = niet opkomen 
Indien na controle van de passen blijkt dat te weinig spelers een spelerspas hebben dan kan de 
wedstrijd niet gespeeld worden en dit wordt behandeld als niet spelen door schuld.  
 
Overschrijving 
Indien spelers zich overschrijven naar een andere vereniging zijn ze pas na de ontvangst van een 
spelerspas speelgerechtigd. Bij het verzoek tot overschrijving dient de spelerspas ingeleverd te 
worden. Zonder pas is geen overschrijving mogelijk. 
 
E-pupil die meedoet bij de D-pupillen. 
Als er incidenteel een E-speler uitkomt bij de D-pupillen dan kan de begeleider op het 
wedstrijdformulier achter de naam van de speler de toevoeging : “Epup” plaatsen.  Voor E-
pupillen kan geen pas aangevraagd worden. 
 
Dispensatiespelers 
Dispensatiespelers worden op het wedstrijdformulier aangeduid met een vermelding “disp.” De 
leider moet een brief bij zich hebben waarin de KNVB aangeeft dat de speler voor dispensatie in 
aanmerking komt. Bij twijfel kan er altijd om deze brief gevraagd worden. 
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Tijdelijke spelerspas 
Bij nieuwe leden ontvangt de vereniging eerst een z.g. fotoformulier. Op het fotoformulier staat 
een gedeelte dan gebruikt kan worden als tijdelijke (=3 weken geldige) spelerspas. 
 
Deelname aan een tweede wedstrijd 
Als spelers deel moeten nemen aan een tweede wedstrijd dan moeten zij hun spelerspas 
meenemen. Voorafgaande aan de wedstrijd moet dit aan de scheidsrechter medegedeeld 
worden zodat afspraken gemaakt kunnen worden om de pas ook bij de tweede wedstrijd te 
kunnen tonen. 
 
Fotokopieën spelerspas ongeldig 
Als verenigingen fotokopieën van spelerspassen laten zien in plaats van de originelen dan is dit 
niet toegestaan.  
 
Overtreding 
De scheidsrechter controleert altijd aan de hand van de spelerspas de persoonsgegevens en de 
relatienummers voor spelers die een gele of rode kaart gekregen hebben voor, tijdens of vlak na 
de wedstrijd. Als de gegevens niet overeenkomen met de spelerspas dan zal hier een 
aantekening van gemaakt worden. Indien overtredingen rondom de spelerspas geconstateerd 
worden dan zullen deze ook op het wedstrijdformulier vermeld worden. 
 
Inleveren spelerspassen 
De spelerspassen van alle teams (junioren, pupillen, meisjes, senioren en dames) worden zo snel 
mogelijk na de wedstrijd ingeleverd aan de wedstrijdcoördinator van dienst die de pasjes zal 
opbergen in de bestuurskamer. 
 
Ophalen spelerspassen 
De spelerspassen kunnen voor de wedstrijd opgehaald worden bij de wedstrijdcoördinator 
(bestuurskamer). 
 
Spelerspas van spelers die normaal in ander team spelen 
Indien een speler van een ander team mee speelt dan dient het pasje van deze speler voor de 
wedstrijd opgehaald worden bij de wedstrijdcoördinator in de bestuurskamer. Pasjes worden 
alleen meegegeven aan een leider. Speelt een speler 2 wedstrijden op een dag dan zal de 
overdracht van de pas vooraf besproken moeten worden. De procedure zal t.z.t. in de 
bestuurskamer gepubliceerd worden. 


