
4. Gebruik spelerspas - de pas in de praktijk  
 
 
2.3. Verplichte visuele controle veld- en zaalvoetbal  
 
Naast de controle van de gegevens op de spelerspas met die op het wedstrijdformulier vindt er vanaf 
het seizoen 2013/‟14 ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas. 
Deze visuele controle wordt fasegewijs ingevoerd:  
Vanaf 1 september 2013: Verplichte visuele controle voor senioren 
mannen en vrouwen categorie A  
Vanaf 1 november 2013: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie 
A  
Vanaf 1 januari 2014: Verplichte visuele controle voor senioren mannen 
en vrouwen categorie B  
Vanaf 1 maart 2014: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B 
 
 
4.1. Verplichte visuele controle door scheidsrechters en 
aanvoerders/leiders  
 
Het verplicht visueel controleren van de spelerspassen voorafgaand aan de wedstrijd is een 
gezamenlijke taak van de scheidsrechter en beide aanvoerders / leiders. De procedure is als volgt:  
 
4.2. Veldvoetbal  
 
(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand en tijdens de wedstrijd  
1. De aanvoerder / leider* zorgt dat hij in het bezit is/komt van de spelerspassen van het betreffende 
elftal/team.  
2. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders, te bepalen tijdstip voor de 
wedstrijd melden de aanvoerders zich met de passen bij de scheidsrechter. Bij standaardwedstrijden 
het verzoek de controle vroegtijdig te laten plaatsvinden. Dit in verband met de voorbereiding 
(warming-up) van de scheidsrechter.  
3. De leider / aanvoerder van het elftal/team overhandigt de spelerspassen van zijn elftal/team aan de 
scheidsrechter.  
4. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders, spelers en leiders van beide 
elftallen/teams de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.  
5. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het (digitale)wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat 
de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd zijn deel te nemen aan de 
wedstrijd en er een visuele controle heeft plaatsgevonden. Deze visuele controle wordt uitgevoerd op 
het veld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoerder / leider is verantwoordelijk voor een 
goed verloop van de controle en assisteert de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers 
worden in de visuele controle meegenomen.  
6. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter, door tussenkomst van de aanvoerders, 
gelegenheid de spelerspassen tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats te kunnen opbergen. 
Bijvoorbeeld in de bestuurskamer of als waardevolle zaken in bewaring te geven. De aanvoerders 
regelen dit zodra de visuele controle heeft plaatsgevonden. Bevindt het speelveld zich op grotere 
afstand van de bestuurskamer, dan wordt ter plaatse voor een praktische oplossing gekozen door 
bijvoorbeeld de passen bij de leiders in bewaring te geven.  
7. Als een speler geen geldige spelerspas kan tonen, mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd.  
 



(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd  
1. De aanvoerders halen de passen na de wedstrijd weer op en overhandigen deze aan de 
scheidsrechter. De (visuele) controle na afloop van de wedstrijd vindt plaats in de kleedkamer van de 
scheidsrechter.  
2. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens van de 
wisselspelers in het bijzijn van de aanvoerders / leiders en voert direct een verplichte visuele controle 
uit in aanwezigheid van de desbetreffende spelers.  
3. Ook controleert de scheidsrechter in bijzijn van aanvoerders / leiders aan de hand van de passen 
de persoonsgegevens en de relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar 
aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben 
plaatsgevonden.  
4. Leiders / aanvoerders paraferen vervolgens het (digitale)wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren 
aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken 
tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen zij 
dit melden bij de KNVB.  
5. Door ondertekening van het (digitale)wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle gegevens 
te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen en de visuele controle te hebben uitgevoerd.  
6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan aanvoerders / leiders.  
 
* Daar waar gesproken wordt van aanvoerders / leiders geldt dat in het seniorenvoetbal de 
aanvoerder en in het jeugdvoetbal de leider verantwoordelijk is.  
 
 
4.4. Verplichte (visuele) controle van wisselspelers  
 
Als er wisselspelers daadwerkelijk zijn ingevallen, is de vereniging verplicht na afloop van de 
wedstrijd deze spelers bij de scheidsrechter aan te melden met de bijbehorende spelerspas. Het is 
niet toegestaan het spel stil te leggen voor de controle van de pas tijdens de wedstrijd. Deze 
wisselspelers moeten ten minste tot een kwartier na afloop van de wedstrijd beschikbaar blijven voor 
een verplichte visuele controle. Wanneer geen pas getoond kan worden, wordt dit gezien als spelen 
zonder pas.  
 
4.5. Onvoldoende spelers = niet opkomen  
 
Indien als gevolg van de controle van de spelerspas bij een veldvoetbalwedstrijd van één elftal/team 
niet meer dan zes spelers gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd, kan niet worden begonnen 
met de wedstrijd. Dit wordt behandeld als “niet spelen door schuld”, met alle eventuele 
tuchtrechtelijke gevolgen van dien.  
 
4.6. Ondertekening/parafering (digitaal)wedstrijdformulier vooraf en na de 
wedstrijd  
 
In overeenstemming met het reglement ondertekenen beide aanvoerders/leiders voorafgaand aan de 
wedstrijd het (digitale)wedstrijdformulier. Na afloop van de wedstrijd staan alle aantekeningen op het 
(digitale)wedstrijdformulier en is het klaar voor parafering door de aanvoerders. De scheidsrechter 
ondertekent na afloop van de wedstrijd als laatste het (digitale)wedstrijdformulier. Door het 
ondertekenen van het (digitale)wedstrijdformulier door de beide aanvoerders/leiders verklaren zij dat 
de (visuele) controle op de juiste wijze is uitgevoerd.  
 
4.7. Taken en verantwoordelijkheden aanvoerder in relatie tot visuele 
controle spelerspas  
1. Beide aanvoerders zijn verplicht de scheidsrechter te assisteren bij de visuele controle van de 
spelerspas;  



2. Door middel van het ondertekenen van het wedstrijdformulier verklaart de aanvoerder dat:  
a. Alleen spelers aan de wedstrijd hebben deelgenomen die op dat moment speelgerechtigd waren;  
b. De visuele controle is uitgevoerd;  
c. De gegevens op de spelerspas overeenstemmen met de gegevens op het wedstrijdformulier.  
3. Aanvoerders die hun taken onjuist of onvoldoende uitoefenen zijn in overtreding.  
4. Als bij de wedstrijd een verenigingsscheidsrechter actief is geweest zijn/is, naast de aanvoerder(s), 
ook de vereniging(en) in overtreding. Uiteraard is het aan de tuchtcommissie te bepalen wie 
uiteindelijk in overtreding is geweest.  
 
De taken en verantwoordelijkheden van de aanvoerder zijn vastgelegd in het besluit van het bestuur 
amateurvoetbal en opgenomen in hoofdstuk 1.2 van het Bewaarnummer. 
 
 
4.8. Deelname aan tweede wedstrijd  
 
Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, nemen hun spelerspas mee. 
Voorafgaand aan de wedstrijd maakt de aanvoerder/leider dit kenbaar aan de scheidsrechter, zodat 
afspraken gemaakt kunnen worden om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen.  
 
4.9. Fotokopie ongeldig  
 
Alleen de originele spelerspas / voorlopige spelerpas dient als identificatiemiddel. Fotokopieën, 
andere passen zoals een rijbewijs of de voormalige identiteitskaart zaalvoetbal zijn niet geldig. 
Hiermee kunnen spelers dus niet deelnemen aan de wedstrijd.  
 
4.10. Inzet waarnemers  
 
De KNVB zet waarnemers in die er op toezien dat de (visuele) controle van de spelerspas op de 
juiste wijze wordt uitgevoerd.  
 
4.11. Handelwijze scheidsrechter bij verplichte visuele controle  
 
Aandachtspunten voor de verplichte visuele controle.  
 
1. De visuele controle vindt zowel in het veld- als het zaalvoetbal plaats op het speelveld, direct 
voorafgaand aan de wedstrijd. Dit met assistentie van de aanvoerders / leiders.  
2. Een eventueel aanwezige waarnemer houdt toezicht en controleert of de juiste procedure wordt 
toegepast bij de verplichte visuele controle. Als de waarnemer onregelmatigheden constateert, 
informeert hij achteraf schriftelijk de KNVB over de gang van zaken en eventuele onvolkomenheden 
rond de uit te voeren controle.  
3. De scheidsrechter controleert samen met de aanvoerders / leiders of de foto‟s op de 
spelerspassen overeenkomen met de betreffende personen. Vervolgens bekijkt hij of de namen 
correct op het (digitale)wedstrijdformulier zijn vermeld. Dit gebeurt voorafgaand aan de wedstrijd.  
4. Spelers, die niet in het bezit zijn van een geldige spelerspas, mogen niet aan de wedstrijd 
deelnemen.  
5. Als een speler een spelerspas toont, waarvan de scheidsrechter van mening is dat het om een 
andere persoon gaat (een andere foto, dan wel een andere naam), dan mag de betrokken speler zich 
identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Als er ook geen geldig legitimatiebewijs getoond kan 
worden of de spelerspas stemt niet overeen met het legitimatiebewijs, mag deze speler niet 
deelnemen aan de wedstrijd.  
 
 


