
Belangrijkste veranderingen 
Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2016/’17 

 
1. Meldpunt wanordelijkheden 

Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld met een lage urgentie en die niet op het 
wedstrijdformulier komen, is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen wanordelijkheden 
delen met ons via http://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden. 
 

2. Bereikbaarheid in het weekend.  
Toegevoegd zijn de telefoonnummers van de medewerkers competitie van ieder steunpunt en de 
landelijk competitieleider voor vragen of verzoeken die echt niet kunnen wachten tot na het 
weekend. Hiermee is de bereikbaarheid in het weekend vergroot. De telefoonnummers hiervan 
zijn te vinden in hoofdstuk 1 van het handboek. Daarnaast kunnen verenigingen en 
arbiters/rapporteurs nog steeds contact opnemen met de desbetreffende betrokkenen voor 
arbitrage.  
 

3. Nieuwe aanduidingen.  
De aanduidingen A-, B-, C-junioren etc. zijn gewijzigd in JO19, JO17, JO15 etc. In het hele 
handboek is dit aangepast, met tussen haakjes de vermelding van de oude aanduiding.  
 

4. Aanpassing dispensatiecriteria voor de trainerslicenties.  
De dispensatiecriteria zijn aangepast en verduidelijkt. Het kan zijn dat de trainer-coach een keer 
bij de wedstrijd afwezig is, bijvoorbeeld wegens ziekte en een andere trainer op het DWF wordt 
vermeld. Dit kan twee keer per seizoen, zonder dat dit consequenties heeft. 

 
5. Fuseren 

Er bestaan twee vormen van fuseren. Twee verenigingen die volledig fuseren en twee 
verenigingen die praktisch fuseren. Bij een praktische fusie gaat het slechts om het over gaan van 
een hele afdeling in tegenstelling tot de volledige vereniging bij een volledige fusie. 

 
6. Minimale leeftijd om bij de senioren uit te komen 

Met ingang van het seizoen 2016/’17 is de dispensatieregeling om als 14-jarige bij de senioren uit 
te komen afgeschaft. De minimale leeftijd om bij de senioren uit te mogen komen is dus 15 jaar.  
Er is echter wel sprake van een overgangsregeling.  
 

7. Digitale spelerspas 
Vanaf het seizoen 2016/’17 is de spelerspas terug te vinden in de Sportlink-app, in het mobiele 
Digitale Wedstrijdformulier (mDWF). De digitale spelerspas heeft geen geldigheidsdatum. Het lid 
is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren voor een goede foto aan de ledenadministratie van 
zijn vereniging. 
 

8. Het Mobiele Digitale Wedstrijdformulieren (mDWF) 
Na een succesvolle pilot wordt het papieren wedstrijd formulier vanaf de start van het seizoen 
2016/’17 vervangen door het mobiele digitale wedstrijdformulier. 
 

9. Tussentijds overschrijven van categorie A naar categorie B. 
Het tussentijds overschrijven van categorie A naar categorie B zonder dispensatie, maar wel met 
toestemming van beide verenigingen, wordt mogelijk. In de afgelopen jaren is er regelmatig kritiek 
geweest van spelers, dat een tussentijdse overschrijving van de categorie A naar de categorie B 
niet mogelijk was zonder dispensatie. Bijvoorbeeld een speler die bij vereniging A in de reserve 
derde klasse uitkwam en met zijn vrienden bij een andere vereniging in de veteranen wilde spelen 
kwam niet in aanmerking voor tussentijdse overschrijving. Dat is met genoemde wijziging nu wel 
mogelijk.  
 

10. Invoering tweede overschrijvingstermijn voor contractspelers (contract geregistreerd bij de KNVB) 
in het amateurvoetbal.  
Voor een contractspeler in het amateurvoetbal met een bij de KNVB geregistreerd contract die bij 
de nieuwe vereniging of de aan de nieuwe vereniging gelieerde stichting opnieuw een contract 
tekent dat door de KNVB wordt geregistreerd, geldt een tweede overschrijvingstermijn van 3 
januari t/m 31 januari 2017 23:59 uur.  

http://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden


 
Verwijderde onderwerpen 
Een aantal onderwerpen is uit het handboek gehaald, omdat deze op www.KNVB.nl/Assist zijn 
opgenomen. Dit betreft de volgende onderwerpen: 
- Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
- Wet en regelgeving voor verenigingen  
- Externe scouting 
- Bestuursbesluit gele en rode kaarten 

Vanuit scheidsrechterszaken wordt geprobeerd de spelregels zo eenduidig mogelijk te hebben, 
met zo min mogelijk uitzonderingen voor het amateurvoetbal. Dit was een uitzondering en wordt 
met alle spelregelwijzigingen gecommuniceerd. 

 
Verwijzing naar andere belangrijke documenten 
Achterin het handboek worden diverse andere belangrijke uitgaven van de KNVB genoemd en wordt 
verwezen naar de plek waar die te vinden (als het kan met een linkje). Dit zijn: 

 Reglementenbundels bondsvergadering, amateurvoetbal en betaald voetbal 
(www.knvb.nl/thema’s/reglementen en besluiten) 

 Spelregels zaalvoetbal uitgave juli 2015 (www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/downloads) 

 Handboek arbitrage zaalvoetbal (www.knvb.nl/assist/scheidsrechter/downloads) 

 Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal (www.knvb.nl/assist/tuchtzaken/downloads) 

 Handleiding spelerspas (www.knvb.nl/assist zoeken “Handleiding spelerspas) 

 Handboek competitiezaken veldvoetbal 2016/’17 (www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken) 
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