
Verscherpte controle op trainerslicenties in 2013/’14

Het seizoen 2012/’13 is nog maar net afgesloten en men is ongetwijfeld al voorbereidingen aan het 
treffen voor het seizoen 2013/’14. Nog voor de vakantieperiode wil de KNVB de clubs attenderen 
op een belangrijke nieuwe maatregel die in het amateurvoetbal van toepassing is.

In het najaar van 2012 heeft de bondsvergadering een reglementswijziging goedgekeurd. Dit betreft 
een aanpassing van artikel 17 van het Algemeen Reglement. Hierin is bepaald dat de in de door het 
bestuur amateurvoetbal aangewezen klassen, teams dienen te beschikken over een trainer-coach die 
niet alleen in het bezit is van een geldige trainerslicentie maar ook als coach staat geregistreerd bij 
het betreffende team.

Met ingang van het seizoen 2013/’14 vindt een verscherpte controle plaats op trainerslicenties. Voor 
aanvang van elke wedstrijd worden de gegevens van de trainer-coach namelijk ingevoerd op het 
digitale wedstrijdformulier.
Een geldige trainerslicentie wordt door de KNVB gezien als belangrijk middel om niet alleen de 
kwaliteit van het trainersgilde, maar ook voor het voetballen in zijn totaliteit te waarborgen en te 
vergroten. Daarom heeft de bondsvergadering besloten de controle tijdens wedstrijden aan te 
scherpen, c.q. te optimaliseren.

Voor welke klassen van toepassing?
Zoals hiervoor vermeld zijn regels over de trainerslicenties opgenomen in artikel 17 van het 
Algemeen Reglement. Onderdeel van dit artikel is dat het bestuur amateurvoetbal jaarlijks de 
klassen bepaalt waarop dit reglement van toepassing is.

Voor het seizoen 2013/’14 zijn hiervoor de volgende klassen benoemd:
Standaard teams mannen veldvoetbal zaterdag en zondag (met uitzondering van de 6e klasse).
BeNe Liga vrouwen
Topklasse vrouwenvoetbal
Hoofdklassen vrouwenvoetbal

Voor de overige klassen vindt er geen controle op trainerslicentie plaats. De aanwezige trainer-
coach van een team dient wel gewoon op het digitale wedstrijdformulier (DWF) te worden vermeld.

Waarschuwingen en straffen
Doordat de gegevens van de trainer-coach worden gekoppeld aan de wedstrijd door middel van het 
DWF, vindt continu controle plaats of de betreffende trainer-coach over de juiste licentie beschikt. 
In de handleiding Tuchtzaken amateurvoetbal 2013/’14 (beschikbaar in de online bibliotheek op 
www.knvb.nl vanaf begin augustus) staat vermeld wat de sancties zijn bij onbevoegd coachen, wat 
het aantal waarschuwingen is en wanneer een straf aan de orde is. Voor alle duidelijkheid vermelden 
wij dat een straf niet alleen van toepassing is op de vereniging, maar ook op de betreffende trainer-
coach.

Voorbereiding in Sportlink Club
De eerste stap is het toekennen van de trainer-coach aan het zogenaamde bondsteam. Paragraaf 
4.2.2 van de handleiding DWF en bondsteams beschrijft welke acties u moet uitvoeren om een 
trainer-coach aan het bondsteam te koppelen.

Rolverdeling op de wedstrijddag
Trainer-coach
De trainer-coach zorgt ervoor dat zijn/haar trainerslicentiepas bij de wedstrijd aanwezig is en 
overhandigt deze aan de scheidsrechter.



Aanvoerder
De aanvoerder is verantwoordelijk voor de juiste invulling van het DWF. Op het DWF geeft de 
aanvoerder aan bij de teams die uitkomen in de eerder genoemde klassen wie de trainer-coach is. De 
aanvoerder is verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens. Wanneer het bondsteam is gevuld 
verschijnt de trainer-coach automatisch op het DWF. Als de trainer niet aanwezig is, vervangt de 
aanvoerder de trainer-coach op het wedstrijdformulier.

Scheidsrechter
De scheidsrechter controleert de trainerslicentiepas van de trainer. Wanneer de pas aanwezig is, 
geeft de scheidsrechter hierop een akkoord. Bij het ontbreken van de pas geeft de scheidsrechter dit 
aan. Let op, als de trainerslicentiepas niet aanwezig gaat de wedstrijd wel gewoon door!

De KNVB verwacht dat de clubs hiermee en de gehouden presentatie tijdens de regiovergaderingen 
in het voorjaar 2013 voldoende zijn geïnformeerd.

Uitdrukkelijk wordt de de verenigingen verzocht dit goed te communiceren met de hoofdtrainer-
coach (es) en te controleren of zijn/haar gegevens goed zijn verwerkt in Clublink. De betreffende 
trainer-coaches en scheidsrechters ontvangen deze brief eveneens.
Aan aan het begin van het seizoen 2013/’14 zullen nogmaals de verenigingen, trainer-coaches en 
scheidsrechters over deze maatregel. Worden geïnformeerd.

Verwacht wordt, dat iedereen het belang hiervan inziet. Niet alleen als het gaat om het verhogen en 
waarborgen van de kwaliteit van het voetballen, maar een goede trainer-coach draagt ook bij aan 
sportiviteit en respect.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan contact opgenomen worden met de Edesk: edesk@knvb.nl
of via 0900 – 333 7556.
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