
Ordemaatregel KNVB 

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal heeft 

het bestuur amateurvoetbal besloten dat veldvoetbalverenigingen in seniorencompetities alsmede in 

districts- of landelijke jeugdcompetities de volgende voorschriften tot het handhaven van de orde bij 

competitie- en/of bekerwedstrijden in acht dienen te nemen. 

1. Verkoop van dranken 

a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, 

noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn 

uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. 

b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit 

terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof 

of kartonnen bekers. 

2. Personen binnen de afrastering 

a. Behoudens de deelnemers aan de wedstrijd mogen zich binnen de afrastering slechts bevinden:- 

Op de bank aan de zijlijn dan wel in de dug-out: de oefenmeester, de manager, de verzorger, de 

clubarts, een verantwoordelijk bestuurslid, de pupil van de week alsmede de wisselspelers, mits het 

totaal aantal personen niet meer dan 13 bedraagt.- Herkenbare suppoosten (ordebewakers) in 

functie, patrouillerende agenten, eventueel met politiehond aan de lijn.- Fotografen, doch slechts 

aan weerszijden van de doelen op tenminste 3,50 meter afstand van de doellijn. 

b. Van de onder a genoemde personen mogen slechts de oefenmeester, de clubarts en de verzorger 

alsmede een wisselspeler, als hij moet invallen, het speelveld betreden, doch slechts wanneer de 

scheidsrechter hiervoor een teken heeft gegeven. 

c. Alleen vanaf de bank/vanuit de instructiezone en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, mogen 

aanwijzingen aan de spelers worden gegeven. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de 

bevoegdheid om instructies te geven. 

d. Voor zover de tegenpartij hiervoor niet direct verantwoordelijk is, is de thuisspelende vereniging 

verplicht erop toe te zien dat, met uitzondering van de hiervoor genoemde personen, zich niemand 

binnen de afrastering bevindt dan wel zich tijdens de wedstrijden daarbinnen begeeft. Dit laatste 

geldt ook in het bijzonder voor het publiek. 

e. Het is voor personen die zich in de dug-out mogen begeven verboden in de dug-out of in de directe 

omgeving daarvan te roken. 

 

 

 

 

 



3. Veiligheid spelers en scheidsrechters 

a. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging is er voor verantwoordelijk dat voor, tijdens 

of na een wedstrijd de persoonlijke veiligheid van spelers en scheidsrechters wordt gewaarborgd. 

Daarnaast is de thuisspelende vereniging er voor verantwoordelijk dat het pad dat moet worden 

afgelegd tussen kleedkamer en speelveld en vice versa in voldoende mate wordt afgeschermd. 

b. Beschermende maatregelen kunnen o.a. bestaan uit:- persoonlijke begeleiding;- aanbrengen 

scheidings-/dranghekken. 

c. De beleidsmedewerker wedstrijdzaken c.q. het hoofd wedstrijdzaken van het betreffende district 

kan in voorkomende gevallen een verplichte afzetting van het spelers pad eisen. 

d. Teneinde de scheidsrechters voldoende bescherming te bieden, dient de wedstrijdcoördinator aan 

het einde van de eerste helft en aan het einde van de wedstrijd de scheidsrechters persoonlijk te 

begeleiden op de route van het speelveld naar de kleedkamer. Deze extra veiligheidsmaatregel is van 

toepassing op wedstrijden van de eerste elftallen mannen senioren alsmede de eredivisie, hoofd- en 

eerste klassenvrouwen. 

 

update 29.01.2010 

Niet roken in dug-out 

Met ingang van dit seizoen is in de Ordemaatregelen opgenomen dat het voor personen die zich in de 

dug-out mogen begeven (of in de directe omgeving daarvan) niet meer is toegestaan te roken. 

 

De gedachte hierachter is dat de KNVB van mening is dat ook op het veld sport en roken niet 

samengaan. 

 


