
Richtlijnen voor leiders bij onregelma4gheden rondom 
jeugdwedstrijden 

Inleidend	
Dit document is bedoeld voor de leider van een jeugdteam, die in een van de 
volgende situaties terechtkomt en wordt geacht in wijsheid een beslissing te 
nemen. Daarbij zijn de regels van de KNVB leidend en moet getracht worden een 
verstandige oplossing te vinden met als hoofddoel, dat de spelertjes niet gedupeerd 
worden en hun geliefde wedstrijd kunnen spelen. 
Het document kwam tot stand vanuit de jeugdcommissie in overleg met de commissie Sportiviteit en 
Respect. Onregelmatigheden moeten formeel gemeld worden bij de jeugdcommissie, dat naar eigen 
inzicht de commissie Sportiviteit en Respect kan inschakelen. 
 
Tijdens thuiswedstrijden is doorgaans wel een lid van de commissie respect aanwezig en om advies 
te bevragen bij onregelmatigheden. 

rondom	de	spelerspassen	
§ Jeugdspelers behoren een digitale pas te hebben: vanaf een leeftijd van 11 jaar kan 

wordt er doorgaans ook door de scheidsrechter controle op uitgevoerd. passen 
vergeten is niet meer aan de orde sinds de wedstrijdapp, die voor de wedstrijd 
ingevuld moet worden door de teammanager (leider). 

§ indien een representatieve foto zichtbaar is binnen DWF volstaat dit. Helaas zijn er 
nogal wat spelers die geen foto hebben geladen, zodat een icoontje zichtbaar is: zij 
moeten ervoor zorgen, dat ze hun identiteit kunnen bewijzen door bijv 
identiteitskaart. 

§ er is een maximum aantal dispensatiespelers (een jaar te  oud) toegestaan per 
leeftijdscategorie. DWF brengt dit onherroepelijk tot uitdrukking. Anderzijds worden 
de digitale controles lang niet altijd door de scheidsrechter doorgevoerd: je kunt 
daar natuurlijk om verzoeken.. 

Op het digitale wedstrijdformulier (DWF) moet ook een wedstrijd coördinator worden vermeld en 
dat is bij thuiswedstrijd Hinne Smedes of Pieter van Keimpema (leden commissie respect). 

Partijdige	leiding	
- Hier geldt zeker: voorkomen is beter dan genezen en tracht al eerder in de wedstrijd de 

bakens te verzetten door op fatsoenlijke wijze met de leiding in gesprek te komen (m.n. 
scheidrechter en evt leider, dan wel wedstrijdcoördinator ter plaatse).  

- Bij een wedstrijd waar je als team zeer expliciet benadeeld wordt (in de regel alleen werk van 
maken indien de belangen erg groot zijn), is het advies direct na de wedstrijd overleg te 
voeren met leiders van de tegenpartij en de dienstdoende wedstrijdcoördinator ter plaatse. 
Wordt er geen overeenstemming bereikt tussen alle partijen: Overweeg dan geen akkoord 
op de wedstrijd te geven. Stel de jeugdcommissie dezelfde dag nog op de hoogte en stel een 
gedetailleerd rapport op waarbij liefst ook getuigen genoteerd worden! Dit i.v.m. de zaak die 
er vermoedelijk achter vandaan komt.  

Wedstrijd	verzetten	
- Bij het verzoek van een tegenstander om een wedstrijd te verzetten (of andersom): altijd 

afstemmen met de wedstrijdsecretaris (vanwege speelprogramma etc). 



- Leiders zijn altijd gerechtigd om een wedstrijd te laten staan op de door KNVB geplande 
datum, mocht je niet tot overeenstemming kunnen komen. 

Vijandige	supporters	
- Mocht er tijdens een wedstrijd een intimiderende sfeer ontstaan door supporters: tijdens de 

wedstrijd contact zoeken met de leider van de tegenpartij (eventueel de wedstrijd 
coördinator ter plaatse) of desnoods de scheidsrechter of er iets aan gedaan kan worden. Na 
de wedstrijd de situatie nog afstemmen met genoemde personen en ook contact opnemen 
met de jeugdcommissie. 

- In veel minder heftige zin dan hierboven kun je de leider van de tegenstander vragen zorg te 
dragen voor voldoende afstand van het publiek tot het veld. Dit geldt omgekeerd ook voor 
de rol die je als leider hebt voor het eigen publiek. 

Discriminatie	
- Bij discriminatie neemt de speler of leider contact op met de scheidsrechter of de leider van 

de tegenpartij. Deze probeert dit gedrag te corrigeren (kan zowel spelers als supporters 
betreffen). Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is het een optie om van het veld te stappen 
voor een ‘afkoelingsperiode’ (vraag daarvoor even onderhoud met de scheidsrechter aan om 
het uit te leggen). Blijft de situatie voortduren, dan is definitief staken ultieme middel. Dat 
betekent in ieder geval rapport opstellen en onverwijld de jeugdcommissie informeren. Het 
uitgangspunt moet wel altijd zijn om in goede orde een wedstrijd uit te spelen. 

 

In welke situa4e dan ook: de leider dient een voorbeeld te zijn en 
zich passend en waardig te gedragen! 


