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1. Inleiding  

 

1.1. Spelregelbewijs voor o17 spelers  

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan 

vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – en begrip voor – beslissingen van de 

scheidsrechter. Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen 

van de regels er ook nog eens voor zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen.  

 

Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn o17 spelers/speelsters verplicht het spelregelbewijs te halen. 

Hierbij geldt dat het geboortejaar leidend is, en niet het team waar de betreffende speler of speelster 

in uitkomt.  

 

1.1.1. Kennen, begrijpen, accepteren en toepassen  

Spelen in een team vormt een mooie uitdaging: winnen lukt alléén samen met je teamgenoten. Als 

alle individuen goed op elkaar zijn ingespeeld krijg je het beste resultaat. Zo simpel is dat toch? Maar 

er is natuurlijk de tegenpartij die het je moeilijk maakt en sterker nog, exact hetzelfde doel nastreeft: 

winnen.  

 

Dat maakt het spelen van een voetbalwedstrijd zo interessant, vooral ook omdat daarbij tal van 

spelsituaties ontstaan.  

 

Als je weet hoe je met die spelsituaties om moet gaan, kan dat het winnen van de wedstrijd dichterbij 

brengen. Dus gaat het er bij het voetbalspel óók om kennis van de spelregels te hebben én deze 

vervolgens zowel te begrijpen, te accepteren als uiteindelijk juist toe te passen.  

 

Met de invoering van het spelregelbewijs haken we hierop in. Bij het behalen van het spelregelbewijs 

worden spelers/speelsters getoetst over de essentie van het voetbal. Over spelsituaties en -regels die 

ertoe doen. Rand- en bijzaken, zoals de breedte van de lijnen of het gewicht van de bal, komen dus 

niet aan bod. De toetsvragen zijn gericht op 20 spelsituaties.  

 

Uit onderzoek onder scheidsrechters en coaches is gebleken dat rond deze situaties de meeste 

discussie kan ontstaan over de uitleg en toepassing van de spelregels. Dat zijn spelsituaties die 

iedereen herkent zoals buitenspel en hands, het principe van de terugspeelbal en de voordeelregel. 
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1.1.2. Oefenen en Eindtoets  

Op www.voetbalmasterz.nl kan de info gevonden worden die nodig is om in eerste instantie vijf levels 

te kunnen doorlopen, om uiteindelijk via de eindtoets het spelregelbewijs te behalen.  

 

Bij het eerste level moeten zij vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. Hierin 

moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 

uiteindelijk een aantal van negen.  

 

Spelers en speelsters kunnen vooraf oefenen met een aantal oefenvragen. Bij deze vragen kunnen zij 

na afloop hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden. 

Vervolgens gaan de spelers/speelsters aan de slag met de levels en de eindtoets.  

 

De eindtoets bestaat uit twintig vragen, waarvan de score minimaal zestien juiste antwoorden moet 

zijn. De spelers/speelsters hebben meerdere pogingen om de eindtoets te halen. Er komt geen 

blokkade op het account op het moment dat een lid de eindtoets niet haalt. Als de speler/speelster om 

wat voor reden dan ook het spelregelbewijs niet haalt dan kan de vereniging samen met het lid 

bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt vóór het einde van het seizoen.  Bijvoorbeeld 

door samen te kijken naar welke vragen tijdens de vijf oefentoetsen fout werden beantwoord. Het 

halen van het spelregelbewijs is verplicht, maar door het aanbieden van verschillende oefentoetsen is 

het voor iedereen mogelijk om het bewijs op tijd te behalen.  

 
Vrijstelling 

G- voetballers krijgen vrijstelling voor het spelregelbewijs. Indien deze vrijstelling niet automatisch 

verwerkt is in Sportlink club kan er contact opgenomen worden met spelregelbewijs@KNVB.nl. Om de 

vrijstelling in orde te maken is het van belang dat de relatiecode van de speler/speelster waar het 

betrekking op heeft meegestuurd wordt in de mail. 

 

1.1.3. Proces en planning  

Halverwege het seizoen ontvangt de wedstrijdsecretaris via Sportlink club de codes waarmee de 

spelers/speelsters kunnen inloggen, zodat zij de oefentoetsen, levels en eindtoets kunnen maken.  

De spelers/speelsters hebben vervolgens de rest van het seizoen de tijd om het spelregelbewijs te 

behalen. Vanaf de eerste wedstrijd tijdens het daaropvolgende seizoen wordt er via het mDWF 

(mobiele digitale wedstrijdformulier) geregistreerd welke leden zonder spelregelbewijs spelen. 

 

mailto:spelregelbewijs@KNVB.nl
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Voorbeeld:  

De inlogcodes van spelers/speelsters geboren in het jaar 2000 zijn in oktober 2016 beschikbaar 

gekomen. Deze spelers/speelsters hebben het hele seizoen 2016/’17 de tijd gehad om het 

spelregelbewijs te behalen. Als ze het spelregelbewijs niet behaald hebben en tijdens seizoen 

2017/’18 spelen zonder spelregelbewijs, volgen de eerste meldingen via het mDWF. Na 7 keer spelen 

zonder spelregelbewijs volgen er sancties. Deze sancties staan weergegeven in de ‘Kennisgeving 

spelregelbewijs overtreding’. Deze kennisgeving volgt na elke wedstrijd dat een speler/speelster 

zonder spelregelbewijs heeft gespeeld: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Kennisgeving spelregelbewijs overtreding 

Bij de wedstrijd Schoof 1 - Schoof 3 (#42374) op 21-Aug-2017 heb je meegespeeld zonder in het bezit te zijn van 

het spelregelbewijs. Daarmee ben je in overtreding, want zonder spelregelbewijs ben je niet speelgerechtigd.  

 

A-junioren en senioren die geboren zijn in het jaar 1998 of later, mogen zonder spelregelbewijs niet spelen. Uit 

coulanceoverwegingen gaat de KNVB niet meteen over tot het opleggen van sancties, maar we willen je er wel 

op wijzen dat na 7 keer meespelen zonder spelregelbewijs aangifte bij de tuchtcommissie zal worden gedaan. 

Mogelijk volgt er dan een zware sanctie. De richtlijn hiervoor is: een boete van € 200 voor de vereniging en 4 

wedstrijden uitsluiting, waarvan 2 voorwaardelijk, voor de speler.  

 

Jij hebt inmiddels 2 wedstrijd(en) meegespeeld zonder spelregelbewijs.  

Zorg er daarom voor dat je nu snel in het bezit komt van je spelregelbewijs! Activeer je account of log in op 

www.voetbalmasterz.nl, doorloop de levels en haal je spelregelbewijs.  

Klik hier voor meer informatie over het spelregelbewijs.  

Voor vragen kunt je mailen naar spelregelbewijs@knvb.nl.  

 

Met vriendelijke groeten,  

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

https://www.voetbalmasterz.nl/
https://www.voetbalmasterz.nl/faq/
mailto:spelregelbewijs@knvb.nl
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2. Overzicht spelregelbewijs in Sportlink Club
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3. Hoe kunnen leden vrijwillig worden aangemeld? 

Onder “personen” kan gekozen worden voor “zoekscherm personen”. Als op “zoekscherm personen” 

wordt geklikt, verschijnt het volgende scherm. 

 

Kies één van de opties om de persoon die zich vrijwillig heeft aangemeld op te zoeken.  

Open op het scherm “gevonden persoon” de persoon die zich vrijwillig heeft aangemeld via een 

dubbelklik. De activatiecodes worden dan aangemaakt. De activatiecodes zijn na 24 uur zichtbaar.
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4. Hoe kunnen leden vrijwillig worden afgemeld? 

Mocht de betreffende persoon zich toch bedenken en aangeven dat hij het spelregelbewijs toch niet 

vrijwillig wilt volgen dan wordt de betreffende persoon volgens bovenstaande procedure opgezocht. 
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5. Dubbele aanmelding spelregelbewijs  

Als een persoon zich aanmeldt voor het vrijwillig willen volgen van het spelregelbewijs maar hij/zij 

heeft zich al opgegeven voor deelname, dan komt de volgende melding: 
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6. Hoe kunnen de geslaagde spelers/speelsters worden opgevraagd.  

Onder “personen” kan gekozen worden voor “zoekscherm personen”. Als op “zoekscherm personen” 

wordt geklikt, verschijnt het volgende scherm. 

 

Mocht iets niet duidelijk zijn in deze handleiding of je hebt een andere vraag, mail naar 

spelregelbewijs@knvb.nl en we proberen je verder te helpen.  

mailto:spelregelbewijs@knvb.nl

