
Winnen met spel regels

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af 
aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én 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 tweedejaars B-junioren verplicht het spelregelbewijs 
te halen. De invoering van het spelregelbewijs is één van de maatregelen uit het actieplan 
‘Tegen geweld, voor sportiviteit’.

 ✔  Spelregelbewijs voor tweedejaars B-junioren



Spelen in een team vormt een mooie uit- 
daging: 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 ont-
staan. Als je weet hoe je met die spelsituaties 
om moet gaan, kan dat het winnen van de 
wedstrijd dichterbij komen. Dus gaat het er bij 
het voetbalspel óók om kennis van de spel-
regels 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 jongeren getoetst 
over de essentie van het voetbal. Over spel-
situaties en -regels die er toe 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.
 

 ✔  Kennen, begrijpen, accepteren en toepassen

KNVB Voetbal Masterz: onder deze naam 
introduceren we het spelregelbewijs bij  
B-junioren. De website www.voetbalmasterz.nl 
sluit geheel aan bij de belevingswereld van 

de doelgroep: laagdrempelig, met veel foto’s 
en video’s, en uitleg in begrijpelijke taal.  
De site is te gebruiken op smartphone, tablet 
en desktop. 

“Als je wilt voetballen en je weet niet wat buitenspel is,
dat is niet echt heel slim, dat moet je wel weten.” 

 ✔  Voetbal Masterz

Op www.voetbalmasterz.nl vinden jongeren  
de info die zij nodig hebben om in eerste 
instantie vijf oefenlevels te kunnen doorlopen, 
om uiteindelijk via de eindtoets het spelregel-
bewijs in de wacht te slepen. Bij het eerste 
oefenlevel 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. 
Na afloop van ieder level kunnen de deel
nemers hun foute antwoorden bekijken en 
het goede antwoord op de betreffende vraag 
vinden. Leden kunnen de oefenlevels zo maak 
maken als zij willen of nodig is om de levels af 
te sluiten met voldoende goede antwoorden.  

Dan zijn ze klaar voor de eindtoets. Die 
bestaat uit twintig vragen, waarvan de score 
minimaal zestien juiste antwoorden moet zijn. 
De jongeren hebben drie pogingen om de 
eindtoets te halen. Als dat om welke reden 
dan ook niet lukt, kunnen vereniging en lid 
samen 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 ver plicht, 
maar door het aanbieden van verschillende 
oefentoetsen is het voor iedereen mogelijk 
om het bewijs op tijd te behalen. Zie het als 
bij een zwemdiploma: iedereen die deel-
neemt, zal uiteindelijk slagen.

 ✔  Oefenen en eindtoets

Het halen van het spelregelbewijs is uiteinde-
lijk natuurlijk de verantwoordelijkheid van de 
B-junioren zelf. Maar het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van verenigingen en 
KNVB om de spelregels en het spelregelbewijs 
op een effectieve manier onder de aandacht te 
brengen van deze doelgroep. Het vere n  iging s-
bestuur heeft de taak om het uitvoerend 

kader te stimuleren om de invoering van het 
spelregelbewijs binnen de vereniging vorm te 
geven. Maar ook kan natuurlijk een enthou-
siaste vrijwilliger gezocht worden die zich 
hiervoor in wil zetten. De trainer/coaches van 
de B-juniorenteams hebben de mogelijkheid 
om de toepassing van de spelregels een plek 
te geven in hun trainingen. De rol van de 

 ✔  Samenwerking



KNVB is het verzorgen van een goede (online) 
omgeving waar B-junioren het spelregel-
bewijs kunnen halen en verenigingen 
praktische middelen kunnen vinden. Ook 
biedt de KNVB verenigingen ondersteuning 
op maat in het traject van invoering tot aan 
het behalen van het spelregelbewijs. Neem 
voor meer informatie hierover contact op 
met het districtskantoor. Daarnaast zet de 

KNVB verschillende communicatie middelen 
in om het spelregelbewijs direct bij de 
B-junioren onder de aandacht te brengen.  
Zo volgen binnenkort informatieve teksten 
en banners die verenigingen kunnen 
gebruiken in bij voorbeeld de nieuwsbrief of 
op de website. 

We roepen verenigingen op om de invoering 
van het spelregelbewijs gezamenlijk op te 
pakken en de tweedejaars B-junioren, met 
ondersteuning van de KNVB, te instrueren,
informeren en motiveren. In het menu  
Clubs & trainers op www.voetbalmasterz.nl 
 vinden  bestuur ders, de wedstrijdsecretaris 
en trainer/coaches de info die zij hierbij 
nodig hebben. 
Zo staat er een handleiding voor de wedstrijd-
secretaris waarin onder andere toegelicht 
wordt hoe het zit met de activeringscodes, 

een clubtoets die te gebruiken is tijdens een 
spelregelavond en handige tools en down-
loads voor trainers. Denk bij dit laatste aan 
oefenmaterialen die trainer/coaches kunnen 
toepassen in de training. De insteek hierbij is 
dat het kennen en toepassen van de regels 
de kans op winnen vergoot. Tactisch gezien 
kunnen bijvoorbeeld spelregels die betrek-
king hebben op spelhervattingen optimaal 
worden benut. Maar ook het leren uitvoeren 
van voetbalhandelingen zonder daarbij een 
overtreding te maken, zullen uiteindelijk 

 ✔  Informatie voor verenigingen en trainers

“Soms weet ik niet hoe de spelregels werken,
en dan kan ik dat hier bekijken.”

De invoering van het spelregelbewijs vindt 
formeel plaats bij de aftrap van het seizoen 
2014/2015. De website www.voetbalmasterz.nl  
is met ingang van 17 maart 2014 online.  
Dit biedt verenigingen de gelegenheid om 
de periode maart – augustus 2014 aan te 
grijpen om zich voor te bereiden op de daad-
werkelijke invoering.

Met ingang van 2014/2015 is het halen  
van een spelregelbewijs voor tweedejaars  
B-junioren dus verplicht. In september 
 ontvangt de wedstrijd secretaris codes waar-
mee de leden kunnen inloggen, zodat zij de 
oefentoetsen en eindtoets kunnen maken. 
De tweedejaars B-junioren moeten de eind-
toets voor 1 januari gehaald hebben.  

Meer informatie over het proces en een 
handleiding voor de wedstrijdsecretaris is 
te vinden in het menu ‘Clubs & trainers’ op 
genoemde website van Voetbal Masterz. 

 ✔  Proces en planning

positief bijdragen aan het winnen van 
 wedstrijden. En welke trainer en voetballer  
wil dat nou niet? 
Onder het kopje ‘Clubs & trainers’ op de  
website zijn voor de coach verschillende  
documenten beschikbaar om aan de slag  
te gaan met het thema spelregels. 

Eén document geeft algemene informatie 
over de positie en functie van speleregels 
en  beschrijft een proces waarlangs het 
onderwerp met spelers praktisch ingevuld 
kan worden. De overige documenten bieden 
tools die de coach direct kan inzetten in de 
praktijk.

“Als ik een sportopleiding ga doen kan ik het spelregelbewijs
wel gebruiken. Kan ik hem ook laten zien.

Dan heb ik een extra diploma, elk diploma is welkom.” 



 ✔  Waarom B-junioren?

 ✔  MEER INFORMATIE

Voor vragen algemene vragen over de invoering 
van het spelregelbewijs en voor verzoeken tot 
ondersteuning kun je terecht bij een KNVB-
districtskantoor.

Voor vragen en opmerkingen over de website 
kun je terecht bij marc.nipius@knvb.nl.
Ook suggesties voor verbeteringen kun je 
doorgeven via marc.nipius@knvb.nl. 

Het leren kennen en toepassen van de regels 
begint eigenlijk al vanaf het moment dat de 
allerkleinsten op voetbal gaan. Het spelregel-
bewijs voor B-junioren is hierbij het eindpunt, 
maar is daarnaast ook een start voor een le-
ven lang plezierig voetballen. De website, met 
aantrekkelijke beelden en begrijpelijke taal, is 
natuurlijk ook te gebruiken voor D-pupillen en 
C-junioren. Trainers en begeleiders kunnen 

zo ook alvast jongere leden van de verenig-
ing bekendmaken met de spelregels. Zodra 
zij dan tweedejaars B-junior zijn, volgt de 
vertaling naar de praktijk: hoe kun je door het 
toepassen van de regels meer wedstrijden 
winnen? Een mooie aanloop naar het spel-
regelbewijs, waarmee ook de jeugdige leden 
kunnen laten zien dat het échte voetballers 
zijn die de regels kennen!


