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Blessurebehandeling 

In de topklasse is een andere wijze van blessurebehandeling van toepassing. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de situatie 
in de overige klassen zijn: 

 Na de speler gevraagd te hebben, mag de scheidsrechter toestaan dat één of hooguit twee artsen (of verzorgers) het speelveld 
betreden om de ernst van de blessure vast te stellen en er voor te zorgen dat de speler veilig en snel van het speelveld wordt 
verwijderd; 

 De dragers van de brancard moeten het veld opkomen met een brancard tegelijkertijd met de artsen (of verzorgers) zodat de 
speler zo snel mogelijk verwijderd kan worden; 

 Het is niet toegestaan dat een speler wordt behandeld op het speelveld; 

 Op het moment dat de scheidsrechter toestemming gegeven heeft aan de artsen (of verzorgers) om het speelveld te betreden, 
moet de speler het speelveld verlaten, ofwel op een brancard, of wel te voet. Wanneer een speler dit niet doet, moet hij 
gewaarschuwd worden wegens onsportief gedrag. 

(Spelregels veldvoetbal uitgave juli 2009, Regel 5, de scheidsrechter.) 
 

1.38 Trainers 

1.38.1 Trainerslicenties 
Gediplomeerde trainers die binnen een vereniging actief zijn moeten conform artikel 2 lid 1 onder g, h en i van het Algemeen 
Reglement door de vereniging worden geregistreerd. Dit betekent dat eventuele wisselingen aan de KNVB moeten worden 
doorgegeven. De vereniging wordt verzocht deze wijziging te  verwerken in Sportlink Club. 
 
Wanneer een trainer niet in bezit is van een trainerslicentie kan hij bij de Edesk van de KNVB een aanvraagformulier trainerslicentie 
aanvragen. Dit formulier dient (voorzien van de bijbehorende stukken) ingezonden te worden aan de Edesk van de KNVB De 
contactgegevens zijn Edesk@knvb.nl ; 0900-3337556 (lokaal tarief); Postbus 8200, 3009 AE Rotterdam. De kosten verbonden aan 
het afgeven van een trainerslicentie, bedragen € 71,80. 
 
De afgegeven trainerslicentie is geldig voor een periode van vijf jaar.De trainer krijgt tijdig voor het verstrijken van de einddatum 
bericht omtrent de verlenging van zijn licentie. 
 
Met ingang van 1 juli 2004 wordt een trainerslicentie alleen verleend indien de betrokken trainer/coach kan aangeven dat hij in de 
voorafgaande vijf jaar minimaal twaalf uur bijscholing heeft gevolgd. Deze scholing dient erkend te zijn door de KNVB en de VVON. 
Door middel van het overleggen van kopieën van certificaten of andere bewijsstukken, moet worden aangetoond dat aan deze eis is 
voldaan. Overigens geldt ook een door de KNVB georganiseerde trainersopleiding als erkende scholing.  
 
Controle 

De KNVB controleert of de verenigingen over bevoegde trainer/coaches beschikken voor de betreffende klassen. De verenigingen zijn 
verantwoordelijk voor de registratie van de trainer/coaches. Door middel van het digitale wedstrijdformulier vindt controle van de 
licenties plaats. Indien een vereniging niet over een bevoegde trainer/coach beschikt, onderneemt de KNVB actie.  
 

1.38.2 Bevoegdheid trainers voor bepaalde klassen 2013/‟14 
De eisen, genoemd in artikel 17 van het Algemeen Reglement, zijn van toepassing op de volgende klassen: 
- standaardteams mannen zaterdag en zondag (met uitzondering van de 6e klasse) 
- Women‟s BeNe League  
- Topklasse vrouwenvoetbal 
- Hoofdklasse vrouwenvoetbal 
 

1.39 Tijdstrafregeling 
 

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht deze 
tijdstrafregeling toe te passen.  
 
1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal. Tot de categorie A behoren: 

- mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse 
- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (voor district Zuid II ligt de grens bij de reserve 4e klasse) 
- vrouwen veldvoetbal Women‟s BeNe League t/m 3e klasse 
- A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse 
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- D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse 
2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de D-pupillen categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt 

een tijdstraf van 5 minuten.  

3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere 
straf uitgesproken kan worden.  

4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de 
naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het 
speelveld weer betreden.  

5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering 
van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.  

6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.  

7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter 
wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart.De speler aan wie tijdstraf is 
opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.  

8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.  

9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden 
overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.  

10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.  
11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als 

doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.  

12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van 
de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt 
hem de rest kwijtgescholden.  

13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te 
ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, 
de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de 
volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te 
zitten. 

14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team 
is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.  
 

1.40 Uitstel wedstrijden 

1.40.1 Uitstel wedstrijden bij overlijden 
Het bestuur amateurvoetbal heeft met betrekking tot het verlenen van uitstel voor beker- en competitiewedstrijden besloten tot de 
volgende regeling. 
 
In alle gevallen zal tussen de vereniging en het districtskantoor overleg plaatsvinden en wordt getracht tot een voor alle partijen zo 
aanvaardbaar mogelijke oplossing te komen. Het districtsbestuur (gedelegeerd aan de medewerker organisatie competitie) neemt de 
eindbeslissing. Bij verzoeken om uitstel zal ook afgewogen worden of sprake is geweest van bijvoorbeeld zinloos geweld en van de 
impact daarvan op de gemeenschap.  
 
De vereniging heeft zonder meer recht op uitstel van het spelen wedstrijden indien een bestuurslid of een erelid overlijdt. Uitstel geldt 
dan voor alle elftallen/teams. Er is sprake van recht op uitstel voor het desbetreffende elftal/team indien het een overlijdensgeval 
betreft van een speler, trainer, leider, verzorger of vaste assistent-scheidsrechter van dat elftal/team. In beginsel bestaat recht op 
uitstel alleen indien de begrafenis c.q. crematie op of na de speeldag plaatsvindt. Maar ook hier geldt dat het districtskantoor in 
bijzondere gevallen van de lijn kan afwijken. 
Indien het sterfgeval in het weekend plaatsvindt, dient de vereniging (bij voorkeur de voorzitter of de secretaris) contact op te nemen 
met de medewerker organisatie competitie of de portefeuillehouder wedstrijdzaken (telefoonnummers staan vermeld in het 
adresboek). Zij zullen de betrokken vereniging van hun beslissing op de hoogte stellen en afspraken maken ten aanzien van de 
berichtgeving.  
 
Het districtskantoor zal met veel inlevingsvermogen overleg plegen met de vereniging om tot een aanvaardbare oplossing te komen. 
Indien een vereniging eigenmachtig en/of zonder overleg besluit tot het uitstellen van 1 of meer wedstrijden, dan zal het 
districtskantoor verklaringen opvragen en bestuderen. Aangifte bij de tuchtcommissie, voor onder meer een onafhankelijke toets, 
behoort dan tot de mogelijkheden. 
 


