
 Wedstrijdzaken Nieuws: 

In de loop van de competitie kunnen er veel zaken veranderen, zoals aanvangstijden en/of 

wedstrijddagen. Het is dus een levend document. Met regelmaat zal ik  informatie delen met 

iedereen die het nodig heeft. Per Whatsapp of hier in het jisternijs. Ook kun je zelf alles na kijken op  

www.voetbal.nl .  

Om scheidsrechters goed te kunnen begeleiden zal ik ook regelmatig op het sportcomplex te vinden 

zijn.  

Scheidsrechters 

Voor de scheidsrechters geldt dat er vast nog een aantal wijzigingen zullen komen, zeker omdat er 

vanaf heden  nog wedstrijden bij gaan komen voor de 4 fase voetbal (JO7 t/m JO12) en 3 fase voetbal 

(JO13 t/m JO19).  Wijzigingen zullen middels de wekelijkse update van het schema in het Jisternijs en 

incidenteel per WhatsApp gecommuniceerd gaan worden. Elk begin van de week ontvangen de 

scheidsrechters voor het komende weekend per WhatsApp een reminder. 

Nieuw spelregels JO13 

Er zijn nieuwe spelregels voor JO13 wat is bijgevoegd. Verder uitleg is te vinden bij KNVB. Ook verder 

op te lezen. 

Correcte Pasfoto 

Zorgen er voor dat er een goed en duidelijke  pasfoto op  je spelerspas komt. Is verplicht vanaf JO13. 

Geen vakantie foto. Liefst eentje met voetbal kleding aan. 

 Op korte termijn zal ik de spelers passen controleren  aan de hand van de wensen van de KNVB, 

mocht de foto niet voldoen aan de wensen van de KNVB neem ik contact op. Uitleg is er verder op te 

lezen. 

Andere opzet van competitie van JO13 t/m JO19 

Om het spelplezier te vergroten en de ontwikkeling van (jonge) voetballers te bevorderen start dit 
seizoen het drie fase voetbal in een groot deel van de juniorencompetities. Het gaat om JO13 t/m 
JO19 vanaf de hoofdklasse en lager. Dit is onder meer het resultaat van een succesvolle pilot bij de 
junioren, om meer gelijkwaardige competities te organiseren. 

Voorheen speelden juniorenteams in de leeftijd van O13 t/m O19 in twee even lange reeksen: de 
zogenoemde najaar- en voorjaarsreeksen. Op basis van een uitgebreid onderzoek blijkt nu dat fase 
voetbal een positieve impact heeft op de juniorencompetities. Welke? 

• Fase voetbal heeft een positief effect op de gelijkwaardigheid van de competities. 

• Fase voetbal heeft een positief effect op het verminderen van reisafstanden. 

• Junioren hechten veel waarde aan de gelijkwaardigheid van de competities, hierdoor wordt 
het spelplezier verhoogd. 

• Naast de wens om gelijkwaardige wedstrijden te spelen, hebben de junioren eveneens de 
wens om een iets langere reeks te spelen na de winterstop. 

http://www.voetbal.nl/


DRIE FASEN 

Op basis van het onderzoek is gekozen voor een competitie die bestaat uit drie fasen. 

• Fase 1: bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de herfstvakantie 

• Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie 

• Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop 

 

Haal je spelregelbewijs op tijd. 

Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB het 
spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor de spelers en speelsters geboren in het jaar 2005 
verplicht het spelregelbewijs te halen. Zij hebben tot hun eerste officiële wedstrijd in het seizoen 
2022/’23 de tijd om het spelregelbewijs te halen. Op dit moment moeten nog 31.000 spelers van de 
lichting 2005 het bewijs halen. 

Het is essentieel op tijd het spelregelbewijs te halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar het 
spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2022/‘23 namelijk niet voetballen.  

Bij ons zijn het er nog 2 die dit moeten halen. Codes zijn al een paar keer verstuurd. 

• Marnix Kingma 

• Dennis v/d Meulen 
 

Wedstrijdwijzingen 

Bij vragen kun je contact opnemen met de leiders. En leiders die wedstrijden willen veranderen 

kunnen contact opnemen met mij. 

Verder wens ik iedereen een mooie sportieve competitie toe. 

Bij vragen kun je me altijd benaderen. 

Renee Jongsma  

Wedstrijdzaken 

Mail: renee.jongsma@hetnet.nl 

Mobiel: 06-53167922 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:renee.jongsma@hetnet.nl


Wanneer je niet kunt fluiten dan  zelf een vervanger regelen, en dit melden bij Renee Jongsma 

Let op aanvangstijden kunnen aangepast worden de komende tijd. 

 Het schema is voor fase 1 dat is tot de herfstvakantie.   

Scheidsrechters bij thuiswedstrijden v.v. Read Swart 

 
     versie 21 augustus 2022 

          
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

          

3-9-2022 09:00 Read Swart JO8-1 GAVC JO8-1JM Lok, T. (Ties) 

3-9-2022 11:00 Read Swart JO19-1 Aengwirden JO19-1 Dam, R. (Remko) 

3-9-2022 14:30 Read Swart VR1 Oudehaske VR1   

4-9-2022 10:30 Read Swart 2 Aengwirden 2   

10-9-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Blesse De JO10-1 
 Stoelwinder, J (Jarno) 
Heida J (Jelmer) 

10-9-2022 10:30 Read Swart JO17-1JM 

ST 
Donkerbroek/Makkinga 
JO17-1 Soepboer, P. (Peter) 

11-9-2022 10:00 Read Swart 3 Nieuweschoot 2   

11-9-2022 14:00 Read Swart 1 Mildam 1   

17-9-2022 09:00 Read Swart JO11-1 Heerenveen JO11-4 Schotanus, J. (Jurre) 

17-9-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Willemsoord JO10-1 Oostenbrug, J.T. (Jarno) 

17-9-2022 09:30 
ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM SJO VIDOSA JO13-1 Holkema, M. (Mark) 

17-9-2022 11:00 Read Swart JO19-1 Gorredijk JO19-2 Diever, M.H. (Maarten Hilbert) 

18-9-2022 14:00 Read Swart 1 VWC 1   

24-9-2022 09:00 Read Swart JO8-1 Akkrum JO8-1 
 Atsma, D (Doede) 
Van Zwieten, T (Thys) 

24-9-2022 11:00 Read Swart JO19-1 DWP JO19-1 Werf, N. (Niek) van der 

24-9-2022 14:30 Read Swart VR1 Zevenhuizen VR2   

25-9-2022 10:00 Read Swart 3 Heerenveen 4   

25-9-2022 10:00 Read Swart 4 Udiros 1   

1-10-2022 09:00 Read Swart JO11-1 Udiros JO11-1 
 Oosterhof G ( Gjalt) 
De Vries L ( Laura) 

1-10-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Heerenveen JO10-5 
 Joustra F ( Frank) 
Domingos Fidalgo L ( Luca) 

1-10-2022 09:30 
ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM Oldeholtpade JO13-1  Achtien  W (Wesley) 

1-10-2022 10:30 Read Swart JO17-1JM Heerenveen JO17-2 Jong, M. (Matthias) de 

2-10-2022 10:30 Read Swart 2 Pesse 2   

2-10-2022 14:00 Read Swart 1 Steenwijkerwold 1   



 

PILOT MET VERNIEUWDE 
SPELREGELS VOOR O13 IN SEIZOEN 

2022/'23 

 

De KNVB zet zich in voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (steeds) 
beter kunnen leren voetballen. Daarnaast willen we graag dat het voetbal zo 
aantrekkelijk, sportief en eerlijk mogelijk wordt gespeeld. Om dit te bevorderen loopt 
er momenteel een onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen voor de O13 en 
O14. Een onderdeel van dit onderzoek is een pilot met vernieuwde spelregels, die de 
KNVB in het seizoen 2022/’23 gaat uitrollen in de JO13 (categorie B, districten Noord 
en West 1). 

In de pilot worden vier nieuwe spelregels getest: de zelfpass, de intrap/indribbelen, 
de tijdstraf en het vliegend wisselen. Deze regels zouden de aantrekkelijkheid, 
sportiviteit en eerlijkheid van het spel moeten verhogen. 

• Zelfpass: De speler hoeft de bal bij een vrije schop niet alleen naar een 
medespeler te passen, maar mag ook een pass op zichzelf geven. Het is dus 
toegestaan om bij een vrije trap, nadat de bal heeft stilgelegen, zelf met de bal 
te gaan dribbelen. 

• Intrap/indribbelen: Als de bal over de zijlijn gaat, mogen spelers de bal in het 
veld trappen of dribbelen in plaats van gooien. Ook bij een hoekschop, 
doelschop of de aftrap mogen spelers gaan dribbelen in plaats van de bal 
trappen. 

• Tijdstraf: Deze spelregel wordt al gedeeltelijk toegepast in de O13. Bij een gele 
kaart moet een speler vijf minuten van het veld af. Bij een rode kaart wordt de 
speler voor de rest van de wedstrijd van het veld gestuurd, maar voor hem of 
haar mag na tien minuten wel een wisselspeler in het veld komen. 

• Vliegend wisselen: Een speler mag gedurende het spel, dus zonder dat de 
wedstrijd wordt stilgelegd, bij de middenlijn en aan de kant van de dug-out 
worden gewisseld. Later mag hij of zij ook weer terug in het veld komen. 

8-10-2022 09:30 
ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM SJO WTTC JO13-1   

8-10-2022 14:30 Read Swart VR1 Oldeholtpade VR1   

9-10-2022 10:00 Read Swart 3 Jubbega 4   

9-10-2022 10:00 Read Swart 4 Wispolia 3   

16-10-2022 10:30 Read Swart 2 Wacker 2   

16-10-2022 14:00 Read Swart 1 Mildam 1   



 

ZORG WEER VOOR EEN CORRECTE 
EN ACTUELE PASFOTO OP JE 

SPELERSPAS 

Het is weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto 
op de digitale spelerspas te wijzigen via de 
Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. De 
deadline hiervoor is 1 november. Zorg daarom 
dat elk spelend lid van jouw vereniging uiterlijk 
31 oktober een correcte en actuele 
spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en 
veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie 
Onder 13 en ouder. 

Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel verenigingen en gebruikers. 
Dit om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een 
bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 
'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid. 

Wijzigen vóór 1 november 

Sinds het seizoen 2016/'17 werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale 
wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op 
tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale 
spelerspas. 

Er zijn verschillende manieren om tot 1 november de spelerspasfoto toe te voegen of 
wijzigen: 

• Leden/spelers: Zij kunnen zelf in de Voetbal.nl app en in de KNVB 
Wedstrijdzaken app een spelersfoto toevoegen of wijzigen. 

 


