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Inleiding
Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit. Het plan is een handvat
om verenigingen, leden en andere partijen in staat te stellen het verschil te maken. Alleen kun je iets, samen
kunnen we alles. Met ingang van het nieuwe seizoen treedt een groot aantal van de beschreven maatregelen in
werking. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee, waarover wij alle betrokkenen graag willen
informeren.
Een van de maatregelen uit het actieplan is het invoeren van het spelregelbewijs. Dit is een maatregel die veel
is voorgesteld door belangrijke sterkhouders in het voetbal: verenigingsbestuurders, spelers, scheidsrechters,
trainer-coaches, ouders van spelers en media. De maatregel houdt in dat B-junioren het spelregelbewijs
moeten halen. De KNVB ziet het spelregelbewijs als een examen waarbij junioren in de jaren daarvoor al de
spelregelkennis hebben opgedaan, individueel en bij de vereniging.
De invoering van het spelregelbewijs zal voor iedereen wennen zijn. De KNVB wil graag suggesties horen om de
invoering van het spelregelbewijs juist (door) te ontwikkelen. De KNVB is ook bereikbaar voor alle vragen over
het spelregelbewijs. Deze brochure beschrijft de achtergrond en de toepassing van deze maatregel.

Invoering
spelregelbewijs
Vanaf 1 september 2014 moeten de B-junioren die
het jaar daarna A-junioren worden het
spelregelbewijs gaan halen. Daar krijgen ze een
seizoen lang de tijd voor.
Verenigingen krijgen een belangrijke taak om hun
leden te informeren, instrueren en beïnvloeden over
de spelregels. De verenigingen leiden de jeugdleden
op om uiteindelijk als tweedejaars B-junior het
spelregelbewijs te halen. Om de verenigingen hierbij
te helpen, ontwikkelt de KNVB op dit moment een
spelregelplatform. Dit is een website waarop
verenigingen en individuele leden oefenmateriaal
kunnen vinden. De B-junioren gaan uiteindelijk ook
via deze site hun spelregelexamen maken.

Het spelregelbewijs wordt gekoppeld aan de
ledenadministratie van de KNVB en de vereniging.
De secretaris van de vereniging krijgt aan het begin
van elk voetbalseizoen bericht welke leden van de
vereniging het bewijs moeten halen. De vereniging
kan er zelf voor kiezen of zij het examen bij de club
laten afnemen of dat zij de leden een inlogcode
geven om het zelfstandig te doen. Als een
tweedejaars B-junior het spelregelbewijs niet
gehaald heeft, dan mag hij het seizoen daarop niet
voetballen.

Waarom aandacht voor
spelregelkennis?
Regels zijn een essentieel onderdeel van elke sport.
Het zijn afspraken die je met elkaar maakt om het
spel goed te laten verlopen. Het kennen van de
spelregels is belangrijk voor iedereen die deelneemt
aan het voetbal:
·· spelers;
·· trainer-coaches;
·· scheidsrechters;
·· ouders/ toeschouwers.

Voor de spelers en trainer-coaches is het niet
noodzakelijk om alle spelregels tot in detail te
kennen. Spelers en trainer-coaches hebben wel de
verantwoordelijkheid om de meest essentiële
spelregels te kennen. De scheidsrechter heeft als
een van zijn taken het spel te volgen en op te treden
als de spelregels niet nageleefd worden. De
vereniging heeft een belangrijke taak in het onder de
aandacht brengen van de spelregels
Door het kennen van de spelregels:
·· Begrijpen spelers en trainer-coaches de
scheidsrechter beter.
·· Krijg je een intensere beleving van het spel.
·· Kun je voordeel halen uit spelsituaties.
Desondanks kan er zich altijd een spelsituatie
voordoen, waarover discussie ontstaat. Bespreek dit
dan met elkaar, op een respectvolle manier.

Spelregels in
begrijpelijke
taal
Wist je dat er maar zeventien internationaal geldende
spelregels zijn in het voetbal? De scheidsrechter kent al
deze regels en zorgt ervoor dat deze tijdens de wedstrijd op
de juiste manier worden nageleefd. Als speler, trainercoach, ouder of toeschouwer hoef je niet het volledige
spelregelboek te kennen. Om de scheidsrechter te begrijpen
en het voetbal op een goede manier te beleven is het wel
essentieel dat je de meeste regels kent. De spelregels in
begrijpelijke taal vind je op scheidsrechters.voetbal.nl/
spelregels

Pilot bij verenigingen
De KNVB heeft een pilot over de invoering van het
spelregelbewijs gehouden waaraan twintig
verenigingen hebben deelgenomen.
Deze deelnemende verenigingen kregen:
·· spelregelboekjes in begrijpelijke taal;
·· spelregeltoetsen;
·· certificaten voor de geslaagden;
·· vragenlijst over de invoering van het
spelregelbewijs.
De vereniging organiseerde een instructie- en een
toetsbijeenkomst. De belangrijkste uitkomsten van
de pilot beschrijven wij hieronder. Deze ervaringen en
uitkomsten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van
het spelregelplatform

Het meest populair voor de totale doelgroep is het
aanbieden van de spelregels op de club zodat ze
samen met teamgenoten geleerd kunnen worden
(79%). Dit heeft de voorkeur boven individueel via
een online omgeving.
Meer dan de helft van de jongeren (56%) vindt dat de
spelregelkennis één keer per seizoen bijgespijkerd
moet worden.

“De spelregels worden mij
duidelijker als ik beelden
van de spelsituatie zie.”
“De spelregels worden mij duidelijker als ik beelden
van de spelsituatie zie.” Dit geldt voor zowel jongens
als meisjes. Meisjes zijn daarnaast vaker voorstander
van het tonen van foto’s en worden minder graag
aangesproken door de trainer als zij zich niet aan de
spelregels houden dan jongens.
“Om het leuker te maken om spelregels te leren zou
ik graag de spelregels leren via videobeelden op mijn
telefoon.”
“Als er een spelregelquiz wordt gemaakt dan wil ik
dat bij mijn vereniging doen.” Het spelen van de
spelregelquiz op de vereniging is het populairst.
Niet geheel verrassend is dat het toevoegen van
videobeelden in de quiz belangrijk wordt gevonden.

Top 22
spelsituaties
Wat zijn nou de spelsituaties waarbij het spelers en trainers vaak ontbreekt aan spelregelkennis?
Wij legden deze vraag voor aan duizend scheidsrechters. Uit deze antwoorden is een top 22
samengesteld. Deze tweeëntwintig regels worden veelvuldig behandeld in de nog te ontwikkelen
spelregelproducten, zoals het spelregelbewijs, theorie voor trainer-coaches, spelregelboekjes etc.

9. Commentaar op de leiding door spelers, trainers etc.
10. Wanneer is een overtreding geel en wanneer rood?
11. Tackle van achteren en tackle van achteren waarbij ook de bal gespeeld wordt.
12. Geen buitenspel mogelijk uit een doelschop.
13. Wisselprocedure
14. Wat precies een schouderduw is.

1. Buitenspel

15. Terugspeelbal.

2. Hands

16. Roepen van ‘los’ of iets dergelijks waarbij tegenstanders gehinderd worden.

3. Is iets een directe of indirecte vrije schop?

17. Aftrap moet vooruit gespeeld worden en spelers mogen pas lopen als de
bal geraakt is.

4. Veel gehoorde kreet: ‘Scheids, twee man.’

18. Is iets onvoorzichtig of onbesuisd?

5. Voordeelregel

19. Ontnemen scoringskans doorgebroken speler.
20. Bal die al dan niet op of over de lijn is.

6. Vrije schop verdedigende partij moet ook het strafschopgebied uit.
21. Tijd (horloge van de scheidsechter bepaalt).
7. Procedure rondom inworpen (inclusief twee meter afstand nemen).
8. Overtredingen algemeen. Het gaat niet om de intentie maar om de actie zelf.

22. Bij een doelschop moet de bal het strafschopgebied verlaten om in
het spel te zijn.

Aan de slag
Verenigingen kunnen nu al aan de slag met het vergroten van de spelregelkennis bij de leden.
Bij het KNVB-districtskantoor zijn spelregelbijeenkomsten aan te vragen voor de leden en het kader om
spelregelkennis te vergroten. Tijdens deze spelregelbijeenkomsten komen onder andere de volgende
zaken aan bod:
·· spelregelkennis;
·· begrip en acceptatie scheidsrechters;
·· moeilijkheidsgraad scheidsrechter;
·· spelregels in je voordeel gebruiken.
Met videobeelden en herkenbare spelsituaties worden de spelregels duidelijk gemaakt.
Op scheidsrechters.voetbal.nl/spelregels vind je meer informatie. Ook kan de vereniging bij het
districtskantoor spelregelboekjes en oefentoetsen opvragen.

Samengevat:
·· Vanaf 1 september 2014 hebben de tweedejaars B-junioren een seizoen lang de tijd
om het spelregelbewijs te halen.
·· Als deze tweedejaars B-junioren het spelregelbewijs aan het eind van het jaar niet
gehaald hebben, dan kunnen zij niet meer voetballen in het nieuwe seizoen.
·· Een spelregelplatform met daarop oefenmateriaal voor spelers en verenigingen is in
ontwikkeling.
·· Ook het examen van het spelregelbewijs is te vinden op dit spelregelplatform.
·· De top 22 spelsituaties zijn leidend bij het leren van de spelregels.

knvb.nl/actieplan

