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Je foto in de Voetbal.nl en 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.  

Let op: Ben je jonger dan 16 jaar, dan kun je in de Voetbal.nl app en in de KNVB Wedstrijdzaken app 
bepaalde persoonlijke gegevens (waaronder de foto) niet zelf wijzigen. Hoe kun je er als jongere onder 16 
jaar dan voor zorgen dat je foto wordt gewijzigd? Antwoord op deze vraag vind je hier voor de Voetbal.nl 
app én hier voor 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. En ben je jonger dan 16 jaar, dan kun je zelf niet je eigen foto wijzigen in de 
Voetbal.nl app en in de KNVB Wedstrijdzaken app. Hoe kun je als jongere van onder 16 jaar dan wel je foto 
wijzigen? Hiervoor verwijzen we je naar bovenstaande alinea 'Wie kan een foto toevoegen' en de daarbij 
actieve linkjes.  

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.  

 

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149836-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar-
https://support.sportlink.nl/solution/articles/9000129378-zichtbaarheid-voetbal-nl-app-website-knvb-wedstrijdzaken-app


 
 
 

  



 
 
 

 

In de KNVB wedstrijdzaken app is je foto eveneens onderdeel van jouw profielgegevens. In de KNVB 
wedstrijdzaken app word je foto uitsluitend gebruikt ten behoeve van officiële doeleinden. Je foto wordt 
op de digitale (KNVB) pas gebruikt en in het digitaal wedstrijdformulier.  In beide gevallen is de foto 
bedoeld om je te kunnen legitimeren als speler (bij een wedstrijd). Bovendien is je foto beschikbaar in het 
teambeheer voor de teammanager van jouw team.  

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

WANNEER KAN EEN FOTO TOEGEVOEGD WORDEN 

Vanwege het officiële karakter van de foto is het toevoegen van een foto aan je profiel aan bepaalde 
voorwaarden verbonden. Als je nog geen foto hebt, dan kun je te allen tijde een foto aan je profiel 
toevoegen. Als je reeds een foto hebt, dan kun je alleen foto toevoegen in de periode dat de KNVB dit 
toestaat. Deze periode kan per seizoen verschillen, maar voor het seizoen 2020-2021 is het mogelijk om tot 
en met 31 oktober je foto te wijzigen. Op hoofdlijnen kunnen bestaande foto's in de periode vanaf april 



 
 
 
t/m 31 oktober gewijzigd worden. Buiten deze periode kunnen wijzigingen van de foto uitsluitend door de 
KNVB plaatsvinden.  

Lees hier meer over wijzigingsperiode. 

COOKIES OP VOETBAL.NL 

De website Voetbal.nl maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke 
cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én 
de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de 
mogelijkheid om geen cookies op te slaan. Meer informatie over cookies vind je hier. 

 

KNVB WEDSTRIJDZAKEN-APP VOOR KNVB LEDEN 

Bij de wedstrijdzaken-app gebruikt de KNVB persoonsgegevens van alle leden (spelers en officials etc.) van de KNVB. 
Ook als je nog geen KNVB-account hebt aangemaakt, worden gegevens gebruikt. Het is daarom van belang om altijd 
een KNVB-account aan te maken. Met een KNVB-account kun je bijvoorbeeld inzien welke persoonsgegevens voor 
dit account vastgelegd zijn, kun je als je lid van een vereniging/de KNVB bent je digitale spelerspas bekijken en kun je 
als je lid bent de zichtbaarheid van je naam en foto voor Voetbal.nl instellen.  

Hoe gebruiken we je gegevens 

Je gegevens worden bij de KNVB Wedstrijdzaken app gebruikt om wedstrijden overeenkomstig de reglementen 
plaats te laten vinden, zoals de identificatie van spelers met de KNVB spelerspas en het invullen van het Digitaal 
Wedstrijdformulier. 

Daarnaast worden gegevens van KNVB leden gebruikt bij het tonen aan teamleden, officials en andere gebruikers 
van de KNVB Wedstrijdzaken app van informatie over te spelen en gespeelde wedstrijden met o.a. uitslagen, 
doelpunten en doelpuntenmakers, gele en rode kaarten en wisselspelers. 

Je gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van de juiste pushberichten die betrekking hebben op een 
bepaalde wedstrijd. Bij pushberichten gaat het om mededelingen over bijvoorbeeld afgelastingen. 

Meer informatie over de KNVB Wedstrijdzaken app vindt je hier. 

De KNVB Wedstrijdzaken-app is een dienst van de KNVB die die onderdeel uitmaakt van 
de lidmaatschapsovereenkomst met de KNVB. 

VRAGEN 

Voor vragen over privacy en het gebruik van persoonsgegevens kun je contact opnemen met de KNVB. 

RECHTEN 

Iedereen heeft het recht op kennisneming van hun gegevens (inzage) en heeft het recht om te vragen om gegevens 
te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Voor kennisneming, correctie en een verzoek tot afschermen of 
verwijderen van je gegevens, kun je contact opnemen met de KNVB. Als je voor wijziging van gegevens bij je 
vereniging moet zijn, zullen we je vereniging informeren over je verzoek.  In bepaalde gevallen kunnen we een kopie 
van paspoort, ID-kaart vragen om je identiteit te controleren. 

  

https://support.sportlink.nl/solution/articles/9000079023-overzicht-leeftijdscategorie%C3%ABn-per-bond
https://voetbal.nl/cookies
https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000108739
https://support.sportlink.nl/solution/articles/9000128950-gebruikersvoorwaarden-knvb-wedstrijdzaken-app
http://www.knvb.nl/over-ons/contact/vraag-en-antwoord/publieksvoorlichting
http://www.knvb.nl/over-ons/contact/vraag-en-antwoord/publieksvoorlichting


 
 
 
 

 


