
1.23 Ordemaatregelen 
 

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal heeft het bestuur 
amateurvoetbal besloten dat veldvoetbalverenigingen danwel BVO’s met teams uitkomend in districts- of  
landelijke jeugdcompetities de volgende voorschriften tot het handhaven van de orde bij competitie- en/of 
bekerwedstrijden in acht dienen te nemen. Bij wedstrijden op neutraal terrein is de organiserende vereniging 
verantwoordelijk voor het toezien op en het handhaven van de ordemaatregelen. 
 
1. Verkoop van dranken  

a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden 
meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of 
kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, 
Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan. 

b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras 
alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen 
bekers.  

 
Onder een afgebakend terras wordt verstaan: 
 
Vaste afbakening 

 De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander 
verkeer (denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft. Een vaste afbakening 
kan bijvoorbeeld zijn een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of 
een aangebrachte niet verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn. Een mobiele afbakening kan zijn: 
bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeelden moeten onderling deugdelijk verbonden zijn. 
  
De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras moet anderhalve meter bedragen. Het terras mag 
maximaal aan één zijde van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende 
terras is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afbakening. 
  
Afwijkingen 

Bij afwijkingen van voorgaande moet schriftelijke ontheffing aan de betreffende vereniging zijn verleend door de 
afdeling ondersteuning clubbesturen van het betreffende district. De vereniging is verantwoordelijk voor het 
aanvragen van een ontheffing. Aanvragen moeten schriftelijk danwel per e-mail worden gedaan. 
  
Indien wijzigingen worden doorgevoerd na het verlenen van de ontheffing vervalt de ontheffing. 
 
2. Personen binnen de afrastering  

Speelveldafzetting is verplicht voor de wedstrijden van: 
- competitie senioren mannen in standaardklassen; 
- competitie senioren vrouwen in landelijke klassen; 
- competitie A-junioren in landelijke eredivisie, eerste en tweede divisie; 
- competitie B-junioren in landelijke eredivisie, eerste en tweede divisie; 
- competitie C-junioren in landelijke eerste en tweede divisie. 
 
Vindt een wedstrijd buiten deze categorieën plaats op een veld met afrastering dan treden onderstaande 
maatregelen ook voor deze wedstrijden automatisch in werking. 
 
a. Behoudens de deelnemers aan de wedstrijd mogen zich binnen de afrastering slechts bevinden:  

- Op de bank aan de zijlijn dan wel in de dug-out: de (hoofd)trainer-coach/oefenmeester, de assistent 
trainer-coach/assistent oefenmeester, de teammanager, de elftalleider, de verzorger, de clubarts, een 
verantwoordelijk bestuurslid, de pupil van de week* alsmede de wisselspelers, mits het totaal aantal 
personen niet meer dan 13 bedraagt.  

- Herkenbare suppoosten (ordebewakers) in functie, patrouillerende agenten, eventueel met politiehond 
aan de lijn.  

- Fotografen, doch slechts aan weerszijden van de doelen op tenminste 3,50 meter afstand van de doellijn. 
Indien deze ruimte niet aanwezig is, is het fotografen toegestaan tegen de reclameborden/afrastering 
langs de zijlijn plaats te nemen, op die helft van het speelveld waar geen assistent-scheidsrechter loopt. 
In dit geval dient de fotograaf plaats te nemen ter hoogte van de 16-meterlijn.  

- De wisselfunctionaris (alleen bij wedstrijden in de topklasse). 

- Ballenjongens/-meisjes (alleen bij wedstrijden in de topklasse). 
 
*  De pupil van de week mag gedurende de hele wedstrijd in de dug-out plaatsnemen. Ook mag de pupil 

van de week de aftrap van een wedstrijd  verrichten, waarna aan de pupil en zijn begeleiders de 
gelegenheid wordt gegeven het speeldveld te verlaten.  

 



b. Van de onder a genoemde personen mogen slechts de (hoofd)trainer-coach/oefenmeester, de verzorger en 
de clubarts alsmede een wisselspeler, als hij moet invallen, het speelveld betreden, doch slechts wanneer de 
scheidsrechter hiervoor een teken heeft gegeven.  

c. Alleen vanaf de bank/vanuit de instructiezone en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, mogen 
aanwijzingen aan de spelers worden gegeven. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om 
instructies te geven.  

d. Voor zover de tegenpartij hiervoor niet direct verantwoordelijk is, is de thuisspelende vereniging verplicht er 
op toe te zien dat, met uitzondering van de hiervoor genoemde personen, zich niemand binnen de 
afrastering bevindt dan wel zich tijdens de wedstrijden daarbinnen begeeft. Dit laatste geldt ook in het 
bijzonder voor het publiek.  

e. Het is voor personen die zich in de dug-out mogen begeven verboden in de dug-out of in de directe 
omgeving daarvan te roken.  

 
3. Veiligheid spelers en scheidsrechters  

a. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging is er voor verantwoordelijk dat voor, tijdens of na een 
wedstrijd de persoonlijke veiligheid van spelers en scheidsrechters wordt gewaarborgd. Daarnaast is de 
thuisspelende vereniging er voor verantwoordelijk dat het pad dat moet worden afgelegd tussen kleedkamer 
en speelveld en vice versa in voldoende mate wordt afgeschermd.  

b. Beschermende maatregelen kunnen o.a. bestaan uit:  
- persoonlijke begeleiding;  
- aanbrengen scheidings-/dranghekken.  

c. De beleidsmedewerker wedstrijdzaken c.q. het hoofd wedstrijdzaken van het betreffende district kan in 
voorkomende gevallen een verplichte afzetting van het spelerspad eisen.  

d. Teneinde de scheidsrechters voldoende bescherming te bieden, dient de wedstrijdcoördinator aan het einde 
van de eerste helft en aan het einde van de wedstrijd de scheidsrechters persoonlijk te begeleiden op de 
route van het speelveld naar de kleedkamer. Deze extra veiligheidsmaatregel is van toepassing op 
wedstrijden van de eerste elftallen mannen senioren alsmede de eredivisie, top- en hoofdklasse vrouwen en 
wedstrijden waarbij sprake is van enig risico.  

 
4. Geluidsinstallatie en muziek  

a. Een thuisspelende vereniging is er voor verantwoordelijk dat voor, tijdens en na een wedstrijd geen onjuist of 
onbehoorlijk gebruik van een geluidsinstallatie wordt gemaakt.  

b. Tijdens wedstrijden is het gebruik van een geluidsinstallatie niet toegestaan, behalve:  

- voor het verstrekken van informatie over vervangen spelers;  
- op verzoek van de politie.  

c. Tijdens wedstrijden is per club het optreden van één huisorkest toegestaan, mits dit orkest uit niet meer dan 
10 personen bestaat, die hun muziek zonder versterkers achter de afrastering van het veld ten gehore 
brengen, alles voor zover naar het oordeel van de scheidsrechter de voortgang van de wedstrijd hierdoor 
niet wordt belemmerd.  

 
5. Scheidsrechters  

a. Scheidsrechters zijn verplicht op de naleving van de hiervoor onder 2 of 4 genoemde maatregelen toe te 
zien. 

b. Indien bij het begin van een wedstrijd zich ten onrechte personen binnen de afrastering bevinden, mag de 
wedstrijd niet worden aangevangen.  
Indien binnen een half uur na het vastgestelde aanvangsuur de wedstrijd om bedoelde redenen niet kan 
worden aangevangen, wordt de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd.  

c. Indien tijdens een wedstrijd één der voorschriften bedoeld onder 2 of 4 niet wordt nageleefd, moet de 
scheidsrechter bij een eerste overtreding de wedstrijd tijdelijk staken. Bij herhaalde overtreding dient de 
wedstrijd definitief te worden gestaakt.  

d. Van elke overtreding als hiervoor bedoeld, dient melding te worden gemaakt op het wedstrijdformulier.  
 
6. Beslissingswedstrijden  

Bij beslissingswedstrijden kan de beleidsmedewerker wedstrijdzaken c.q. het hoofd wedstrijdzaken van het 
betreffende district nog aanvullende voorschriften geven of eisen stellen ingevolge artikel 34 van het Reglement 
Wedstrijden Amateur Veldvoetbal.  
 
7. Wedstrijdcoördinator  

a. De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij wedstrijden van elftallen een wedstrijdcoördinator aan te 
wijzen. Aan de functie van wedstrijdcoördinator zijn de volgende voorwaarden verbonden:  
- hij moet tenminste 18 jaar zijn;  
- hij moet lid zijn van de vereniging en bij voorkeur lid van het bestuur van de vereniging;  
- de functie van wedstrijdcoördinator mag - kort voor, tijdens en kort na de wedstrijd - niet worden 

gecombineerd met een andere functie.  
Dezelfde persoon mag bij meerdere wedstrijden - die op hetzelfde moment worden gespeeld - actief zijn als 
wedstrijdcoördinator.  



Hij geeft leiding aan de maatregelen die genomen moeten worden om de scheidsrechter te beveiligen. De 
wedstrijdcoördinator is verplicht om zich bij aankomst van de scheidsrechter direct met hem in verbinding te 
stellen.  

b. De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij dreigende onregelmatigheden, of als de scheidsrechter of de 
wedstrijdcoördinator daarom verzoekt, politiebijstand te vragen.  
Bij een afkoelingsperiode wordt in overleg tussen de wedstrijdcoördinator en de scheidsrechter vastgesteld 
of om politiebijstand zal worden gevraagd. Het verdient aanbeveling het telefoonnummer van de politie in de 
directe nabijheid van het toestel te bewaren. In ieder geval dient de wedstrijdcoördinator over dit nummer te 
beschikken.  

c. De scheidsrechter is verplicht bij het verlaten van het speelveld tijdens de rustpauze of een eventuele 
afkoelingsperiode en bij het einde van de wedstrijd, de eventuele instructies van de wedstrijdcoördinator in 
zijn overwegingen te betrekken.  

d. De scheidsrechter dient zich tegenover een ieder (media, bestuursleden, etc.) te onthouden van 
commentaar over de ongeregeldheden. Hij beperkt zich in zijn informatie, en dan nog desgevraagd, tot het 
mededelen wat hij op het wedstrijdformulier ten aanzien van de ongeregeldheden heeft vermeld.  

e. Indien wedstrijden op neutraal terrein worden gespeeld zijn zowel de organiserende vereniging als de aan 
de wedstrijd deelnemende verenigingen verplicht een wedstrijdcoördinator aan te wijzen. De 
wedstrijdcoördinator van de organiserende vereniging geeft leiding aan de maatregelen die moeten worden 
genomen.  

f. Zowel de thuis- als de uitspelende vereniging alsmede in voorkomende gevallen de organiserende 
vereniging zijn verantwoordelijk voor de nakoming van de weergegeven richtlijnen. Zowel de thuis- als de 
uitspelende vereniging alsmede de organiserende vereniging kunnen bij niet nakomen verantwoordelijk 
worden gesteld. Ook de scheidsrechter is gebonden aan die richtlijnen.  

 

8.  Veiligheidscoördinator 

1. Alle verenigingen uit de top- en hoofdklasse zijn verplicht bij wedstrijden van het eerste elftal een 
veiligheidscoördinator aan te wijzen. Hij moet tenminste 18 jaar zijn en als lid van de desbetreffende 
vereniging geregistreerd staan. 

2. De veiligheidscoördinator vervangt de wedstrijdcoördinator* voor zover het werkzaamheden betreft die te 
maken hebben met de veiligheid en beveiliging rondom wedstrijden van het eerste elftal. 

3. De veiligheidscoördinator: 
a. Geeft leiding aan de veiligheidsorganisatie en de stewardorganisatie en legt verantwoordelijkheid af 

aan het bestuur; 
b. adviseert, stuurt en ondersteunt activiteiten op het gebied van veiligheid en openbare orde; 
c. draagt zorg voor bindende en vaste afspraken in overleg met de ketenpartners; 
d. draagt zorg voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid, verricht daartoe taken rondom 

wedstrijdorganisatie en de wedstrijd (thuis- en uitwedstrijden); 
e. is verantwoordelijk voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de operationele 

veiligheidsorganisatie rondom wedstrijden van het eerste elftal; 
f. informeert, indien nodig, de scheidsrechter over de genomen maatregelen. 

 

 De wedstrijdcoördinator blijft alle taken uitvoeren conform het gestelde onder punt 7, met uitzondering van de 
veiligheid en beveiliging rondom wedstrijden van het 1e elftal.  

 
9. Ordehandhavers/stewards 

Hoewel de term stewards binnen het amateurvoetbal al is ingeburgerd, zijn de functionarissen die vanuit de 
vereniging de functie van steward vervullen veelal niet in het bezit van het benodigde certificaat en als zodanig 
geregistreerd. Indien personen niet in het bezit zijn van het “certificaat steward”, moet gesproken worden over 
ordehandhavers..  
Om een indicatie te geven van het aantal gewenste ordehandhavers treft u bijgaand de indicatoren aan:  

 Per 100 toeschouwers: 1 ordehandhaver (voorzien van hesje);  

 Extra marge van 10% met een minimum van 15 ordehandhavers.  
Van de thuisspelende vereniging wordt verwacht dat zij bij de inzet van ordehandhavers handelen volgens 
bovenstaande richtlijnen.  
 
Vanaf het seizoen 2010/’11 kunnen clubs uit de top- en hoofdklasse hun ordehandhavers opleiden tot officiële 
gecertificeerde voetbalstewards. Dit is een door het Ministerie van Justitie goedgekeurde opleiding. 
Aanmeldingen voor deze opleiding kunnen worden gedaan bij het secretariaat amateurvoetbal te Zeist 
(amateurvoetbal@knvb.nl).  
 
10. Maximaal aantal toe te laten toeschouwers  

- Zittribune  
- Staantribune  
- Overige plaatsen  
- Totale capaciteit  
 



Vast te stellen in overleg met de gemeente (afdeling bouw en woningtoezicht) en brandweer. Het vastgestelde 
maximaal aantal toelaatbare toeschouwers mag niet worden overschreden. De thuisspelende vereniging is 
hiervoor verantwoordelijk.  
 
11. Vervangende accommodatie  

Indien, gelet op het aantal verwachte toeschouwers, de veiligheid van spelers, officials en toeschouwers niet kan 
worden gegarandeerd, dan dient te worden uitgeweken naar een accommodatie die hier wel op ingesteld is. 
Gedacht kan worden aan een nabij gelegen stadion van een betaald voetbalorganisatie. De hieraan verbonden 
kosten komen geheel voor rekening van de thuisspelende vereniging.  
 
Indien de vereniging besluit om de wedstrijd toch doorgang te laten vinden op de eigen accommodatie, maar naar 
oordeel van de KNVB de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, kan de beleidsmedewerker wedstrijdzaken 
c.q. het hoofd wedstrijdzaken van het betreffende district besluiten om de wedstrijd te verplaatsen naar een 
accommodatie die deze waarborgen wel heeft. Ook de hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de 
thuisspelende vereniging.  
 
12. Vuurwerk  

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. De verenigingen dienen alles in het 
werk te stellen wat in hun vermogen ligt om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na 
de wedstrijd. De thuisspelende vereniging dient daarbij voorafgaand aan de wedstrijd kenbaar te maken aan de 
supporters dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, 
dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij de tuchtcommissie. Zowel de thuisspelende als de bezoekende 
vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde 
scheidsrechtersbegeleider dient het arbitrale trio op de hoogte te stellen van de door de vereniging genomen 
maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen 
voor het afsteken van vuurwerk.  
 
13. Draaiboek wedstrijdorganisatie  

De KNVB heeft voor verenigingen die uitkomen in de top- en hoofdklasse een draaiboek wedstrijdorganisatie 
opgesteld. Betrokken verenigingen moeten een volledig ingevuld exemplaar van dit draaiboek vóór aanvang van 
het seizoen bij de KNVB indienen. Zij zijn verplicht gedurende het gehele seizoen dit draaiboek bij de 
thuiswedstrijden te hanteren.  
 
Voor wedstrijden waar naar verwachting 1500 toeschouwers of meer aanwezig zullen zijn, ongeacht het 
klasseniveau, geldt dat een specifiek draaiboek wedstrijdorganisatie moet worden opgesteld welke rondom de 
wedstrijd wordt gehanteerd. Ook hier geldt dat het draaiboek voorafgaand moet worden ingediend bij de KNVB. 
Tenslotte geldt dat de beleidsmedewerker wedstrijdzaken c.q. het hoofd wedstrijdzaken van het betreffende 
district iedere vereniging kan opdragen gebruik te maken van het draaiboek wedstrijdorganisatie, op het moment 
dat zij van mening is dat dit noodzakelijk is voor de handhaving van orde en veiligheid. Een voorbeeldexemplaar 
van het draaiboek wedstrijdorganisatie kan worden aangevraagd bij het districtskantoor. 

 


