
Feitjes en weetjes van de Wedstrijdsecretaris 

Aangepast wisselbeleid seizoen 2021/2022 

In het seizoen 2021/2022 is het in zowel het betaald voetbal als in de senioren en de oudste 

jeugdcategorieën in categorie A van het amateurvoetbal toegestaan om vijf wissels door te 

voeren. Vanwege de vele onzekerheden met betrekking tot het coronavirus en om de 

spelers te ontlasten, is ervoor gekozen om komend seizoen vijf wissels aan te houden. 

Daarnaast is voor het jeugd amateurvoetbal een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zie 

hiervoor de invallersbepaling. 

 

JEUGDVOETBAL 

De regels omtrent het wisselen van spelers tijdens de reguliere competitie in categorie A 

(BVO en Divisie t/m Hoofdklasse) zijn als volgt: 

O23, O21, O19 en O18: 5 wisselspelers. 

O17, O16, O15 en MO17 (divisie): 7 wisselbewegingen. Dit betekent dat in totaal zeven keer 

een speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar 

bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een reeds gewisselde speler. 

O14 en O13: 7 wisselspelers + doorwisselen. 

De regels omtrent het wisselen van spelers tijdens de reguliere competitie in categorie B zijn 

als volgt: 

O19 t/m O14 junioren, eerste klasse en lager:  7 wisselspelers + doorwisselen 

O13 pupillen, eerste klasse en lager:   7 wisselspelers + doorwisselen 

Meiden junioren, alle klassen:    7 wisselspelers + doorwisselen 

meiden pupillen, alle klassen:    7 wisselspelers + doorwisselen 

 

 

 

Categorie   Klassen   Aantal wisselspelers 

Categorie A:  junioren O23, O21, O19 en O18 5 wisselspelers 

     O17, O16 en O15  7 wisselbewegingen 

     O14    7 wisselspelers + doorwisselen 

   pupillen   O13    7 wisselspelers + doorwisselen 

 



Categorie B:  junioren Eerste t/m vijfde klasse 7 wisselspelers + doorwisselen 

Categorie B:  pupillen O13, 1e klasse en lager 7 wisselspelers + doorwisselen 

Categorie B:  meiden junioren alle klassen  7 wisselspelers + doorwisselen 

Categorie B:  meiden pupillen alle klassen  7 wisselspelers + doorwisselen 

 

 

 

 

JE FOTO IN VOETBAL.NL EN DE KNVB WEDSTRIJDZAKEN APP 

Wie kan een foto toevoegen? 

In de Voetbal.nl app en website en in de KNVB wedstrijdzaken app wordt gebruik gemaakt 

van profielfoto's. Je kunt je eigen profielfoto toevoegen via Mijn gegevens in de Voetbal.nl 

app of website en in KNVB wedstrijdzaken app. Het is tevens mogelijk om een foto door je 

vereniging of de KNVB toe te laten voegen aan jouw profiel. Tenslotte kan een teammanager 

voor elk van zijn teamleden een foto toevoegen via de KNVB wedstrijdzaken app.  

Hoe wijzig je een foto in de voetbal.nl app? 

Zodra je je pasfoto wil wijzigen, ga je in de Voetbal.nl app naar 'Instellingen' en daar kies je 

voor 'Mijn persoonsgegevens'. Klik vervolgens op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt 

toevoegen. Zo simpel is het eigenlijk. Echt belangrijk is wel, besef dat de foto die je toevoegt 

in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je spelerspasfoto is voor je spelerspas. De scheidsrechter 

moet jou dus aan de hand van deze foto kunnen herkennen op het veld.  

Voor wie kan er een foto toegevoegd worden? 

Alleen als je lid bent van een vereniging en/of lid bent van de KNVB kan er een foto aan je 

profiel worden toegevoegd. Het is niet mogelijk om een foto aan je profiel toe te voegen als 

je geen lid van een vereniging en/of de KNVB bent.  

Waarvoor wordt mijn foto gebruikt? 

Op Voetbal.nl is je foto onderdeel van jouw profielgegevens. Jouw profielgegevens zijn 

uitsluitend voor jezelf zichtbaar. Verder wordt je foto op verschillende plekken in Voetbal.nl 

gebruikt, zoals in de teams, wedstrijdverslagen en man of the match.  

Let op: Je foto wordt ook gebruikt op je spelerspas. 

Zichtbaarheid van jouw foto voor andere gebruikers van Voetbal.nl op deze verschillende 

plekken kun je zelf regelen via het onderdeel zichtbaarheid in jouw profielgegevens. 

 

 



 

 

 

 

Spelregelbewijs halen via Voetbalmasterz 

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland heeft een positief effect. Eén van de 

allerbelangrijkste? Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel. 

Alle spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1998, zijn verplicht het spelregelbewijs te 

halen vóór 1 juli van het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 17 jaar bereiken. Het maakt 

voetballers namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – 

én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter. 

Let op: dit jaar is de deadline voor het halen van het Spelregelbewijs verplaatst van begin 

september 2021 naar 1 januari 2022. Door de deadline te verplaatsen hebben spelers en 

verenigingen in deze roerige tijden van corona meer tijd om dit te organiseren. 

De KNVB heeft www.Voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. Een flitsende site die junioren 

op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het kunnen 

behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over de 

regels en over spelsituaties. Beide aan de hand van aansprekende voorbeelden, vaak uit het 

topvoetbal. 

Je krijgt automatisch een e-mail met de activatiebrief om deel te nemen aan 

Voetbalmasterz. Het examen haal je online. Geen spelregelbewijs betekent geen wedstrijden 

spelen. Tevens krijgt de club een boete als je niet speelgerechtigd bent vanwege het 

ontbreken van dit bewijs. 

Let op: je krijgt deze brief op het e-mailadres dat bij VV Oosthuizen bekend is! 

Heb je nog niets ontvangen? Check ook even de ongewenste mail of spambox! 

 


