Protocol afgelastingen Overasseltse Boys
Trainingen
-

-

Onze consuls bepalen of trainingen wel of niet doorgaan.
Onze consuls hakken uiterlijk om 17.00 uur de knoop door op de dag van de trainingen.
De velden worden iedere dag opnieuw bekeken. Er wordt dus elke dag bepaald of er wel
of niet getraind kan worden.
Onze consuls communiceren afgelastingen via de afgelastingenapp en de website.
Bij gedeeltelijke bespeelbaarheid van de trainingsvelden worden de afgelastingen eerlijk
verdeeld over de teams, waarbij het 1e elftal gezien de richtlijnen van de KNVB vaker de
ruimte mag krijgen om te trainen t.o.v. alle andere teams.
Indien je als trainer vindt dat een bepaald (deel) van het veld niet bespeelbaar is, bespeel
het dan ook niet! (Gebruik je gezond verstand!) Vind je dat hier een afgelasting plaats
had moeten vinden, neem dan contact op met een van de consuls of het bestuurslid
onderhoud. Samen komen we verder!

Wedstrijden
-

-

-

-

De KNVB kan beslissen tot een algehele afgelasting. In dat geval komen de consuls niet in
actie.
Volgens de reglementen van de KNVB is het bestuur verantwoordelijk voor de
afgelastingen. Het bestuur geeft de consuls het mandaat om de velden voor wedstrijden
te keuren en te beslissen over een eventuele afgelasting
De consuls nemen de beslissing of er deels of helemaal niet gevoetbald kan worden
Als er deels gevoetbald kan worden, dan volgen de consuls de richtlijnen van de KNVB en
wel in deze volgorde, t.w:
- Teams in een poule met nacompetitie aan het einde van het seizoen, gaan voor
wedstrijden waarbij dit niet geldt (seizoen 21/22 alleen het 1e elftal)
- A-categorie gaat boven B-categorie. Concreet: 1e elftal (enige in de A-categorie)
gaat boven alle andere teams (seizoen 21/22).
- ALLE bekerwedstrijden vallen onder de A-categorie. Bekerwedstrijden moeten
dus door gaan t.o.v. competitiewedstrijden. Dit geldt voor alle teams.
- Teams die nog meer wedstrijden moeten spelen in het restant van de competitie
gaan voor teams die nog minder wedstrijden moeten spelen
- Aanvangstijdstip mag niet worden gewijzigd
Een afgelasting dient zo laat mogelijk plaats te vinden. Indien de velden zo slecht zijn,
mag het besluit om 20.00 uur op de dag voorafgaande aan de wedstrijd genomen
worden.
De consuls zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de afgelasting. Zij en eventueel
de wedstrijdsecretarissen zijn de enigen die een afgelasting doorgeven aan de KNVB.
Wedstrijden van teams minipups t/m JO 12 kunnen gespeeld worden op de
trainingsvelden. Elftallen spelen uitsluitend op veld 1 en 2.
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Achtergrond (Handboek veldvoetbal KNVB seizoen 2021-2022)
Afgelastingsregeling
De afgelastingsregeling wordt toegepast conform de scheiding categorie A en categorie B.
-

-

-

-

-

Algehele afgelasting van het zaterdag- en/of zondagamateurvoetbal betekent
automatisch dat ook alle wedstrijden zijn afgelast die de KNVB-districten organiseren.
Als in een categorie een districtsprogramma voor respectievelijk zaterdag- of
zondagamateurvoetbal wordt afgelast, zijn alle door het betreffende district
georganiseerde wedstrijden in die categorie afgelast. Dit geldt ook voor de wedstrijden
van deze categorie die nog moeten plaatsvinden op een andere dag. Wedstrijden die op
moment van bekendmaking van de afgelasting al (uit)gespeeld zijn, worden beschouwd
als (uit)gespeeld.
Teams die uitkomen in een poule die een ander district organiseert dan waartoe zij
geografisch behoren, vallen voor wat betreft afgelastingen van de districtsprogramma’s
onder de afkeuringsregeling van het district dat de betreffende poule leidt.
Leidt een ander district de poule, dan wordt dat andere district in de digitale publicatie
van het wedstrijdprogramma (direct achter de klasse) met naam genoemd.
Alle bekerwedstrijden vallen qua afgelasting onder de categorie A. Dit geldt dus ook voor
pupillen en lagere senioren en junioren.
Bij extreme hitte of extreme kou kan de KNVB of de thuisspelende vereniging bepalen of
de wedstrijden van de JO11 en jonger, worden afgelast. Dit kan ook gebeuren op verzoek
van de bezoekende vereniging. Afgelasting moet uiterlijk plaatsvinden een dag
voorafgaand aan de wedstrijden. Geef dit dan wel de eerste werkdag daaropvolgend
door aan het betreffende steunpunt. Wedstrijden van andere categorieën kunnen bij
extreme hitte of extreme kou alleen worden afgelast na overleg met de medewerker
wedstrijdzaken van het betreffende KNVB- steunpunt, dan wel met de competitieplanner
landelijke competities van de KNVB.
Uiterlijk op vrijdagavond om 20.00 uur zal er bekendgemaakt worden welke wedstrijden
zaterdag zijn afgelast. In uitzonderlijke gevallen zal dit op zaterdag om uiterlijk 6.00 uur
gebeuren. Voor de zondagwedstrijden geldt: deze worden uiterlijk op zaterdagavond om
20.00 uur gecommuniceerd en in uitzonderlijke gevallen uiterlijk zondagochtend 06.00
uur.
De afgelastingen worden gecommuniceerd via de website knvb.nl, de twitteraccounts
van de KNVB (incl. de districtsaccounts) en via Voetbal.nl (website en app).
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-

In de afgelastingsregeling verstaan we onder landelijke competities:
- Senioren mannen Hoofdklassen op zaterdag en zondag
- O21 Divisie 1 t/m 4
- O23 Divisie 1 t/m 2
- JO19 Divisie 1 t/m 2
- JO18 t/m O15 Divisie 1 t/m 4
- JO14 t/m O10
- (Semi)gesloten BVO-competities Vrouwen Eredivisie, Beloften, Topklasse,
Hoofdklassen en eerste klassen

Regeling afgelastingen bij calamiteiten
Calamiteiten
Behalve dat de velden niet bespeelbaar zijn door zware regenval en vorst zijn er andere
(weers)omstandigheden denkbaar op basis waarvan kan worden besloten tot algehele
afgelasting. Hierbij valt te denken aan zeer zware storm, ijzel en mist in combinatie met een
waarschuwing via radio/televisie van de politie, het KNMI of de ANWB. Onder calamiteiten
wordt ook verstaan:
-

(Plotseling) overlijden van een lid van het Koninklijk Huis.
Andere door de overheid via de media kenbaar gemaakte waarschuwingen om zoveel als
mogelijk thuis te blijven.

Communicatie
Indien wordt besloten tot algehele afgelasting over de districten heen, anders dan vanwege
hevige regenval/vorst en onbespeelbaarheid van velden, zal dit worden gecommuniceerd via
Teletekst en zo nodig via de afdeling persvoorlichting met overige media. Tevens zullen de eigen
communicatiemiddelen van de KNVB worden gebruikt. Bij algehele of gedeeltelijke afgelasting
vallen de eventueel door verenigingen gemaakte kosten onder het gebruikelijke wedstrijdrisico
en deze worden derhalve niet vergoed. Dit geldt ook voor een restant van een gestaakte
wedstrijd.

Regionaal
Ook op districtsniveau kan worden overgegaan tot deze calamiteitenregeling indien het een
situatie in één specifiek district betreft. Als in een dergelijke situatie wordt besloten tot algehele
afgelasting in het district, geldt dit ook voor de teams die uitkomen in een landelijke competitie.
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Rangorde bij afgelastingen
Algemeen
-

-

-

-

-

Bij een gedeeltelijke afgelasting van terreinen, hebben de teams die zijn ingedeeld in een
poule en die na afloop van de reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden
moeten afwerken, voorrang op de overige teams.
Wedstrijden uit de categorie A moeten voorrang krijgen boven wedstrijden uit de
categorie B, waarbij het standaardteam (mannen) en de vrouwenteams in de 1e klassen
en hoger altijd voorrang moeten hebben.
Voor wedstrijden uit de categorie A moet deze volgorde worden aangehouden:
- 1. Schema 18
- 2. Schema 16
- 3. Schema 14
- 4. Schema 8 (landelijk)
- 5. Schema 12
- 6. Overige schema’s (10, enzovoort)
- 7. Bekerwedstrijden
Een bekerwedstrijd uit de categorie B moet doorgaan ten opzichte van een
competitiewedstrijd uit de categorie A zonder periodetitels.
Voor wat de volgorde bij de overige teams betreft, kan in overleg tussen de bij de keuring
aanwezige verenigingsvertegenwoordigers een beslissing worden genomen. Het aantal
achterstallige wedstrijden van de betrokken teams, alsmede het te verwachten aantal
bezoekers, zijn factoren die in dit overleg worden betrokken. Het is niet toegestaan op de
wedstrijddag een wijziging in een vastgesteld aanvangsuur door te voeren.
Voor competitiewedstrijden in de Tweede en Derde Divisie wordt de beslissing genomen
door de KNVB aangewezen scheidsrechter.
Indien twee verenigingen gebruik maken van hetzelfde hoofdveld, dan kan per situatie
met beide clubs gesproken worden over de rangorde bij afgelastingen. Initiatief voor
contact met de KNVB hierover ligt bij beide clubs. Beschikt de vereniging over een
goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld, dan moeten wedstrijden ook op dit veld
plaatsvinden, mits wordt voldaan aan de bepalingen zoals vermeld in de brochure
“Kwaliteitsnormen voetbalaccommodatie”.

Doorgeven afgelaste wedstrijden
De thuisspelende vereniging heeft de taak direct na de keuring de afgelasting door te geven. Dit
kan via het mobiele Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF). Wanneer de thuisspelende
vereniging tot de conclusie is gekomen dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden, is het van
belang dat dit zo snel mogelijk door de thuisspelende vereniging wordt doorgegeven via de
Wedstrijdzaken app. Het voordeel van het doorgeven van de afgelasting is dat deze direct te zien
is in Sportlink Club, de Wedstrijdzaken app en voor iedereen op www.voetbal.nl. Ook kunnen de
medewerkers wedstrijdzaken hierdoor sneller inspelen op afgelaste wedstrijden en de
wedstrijden opnieuw inplannen.
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Wanneer sprake is van een mindere terreingesteldheid is de thuisspelende vereniging belast
met de keuring van de velden. Hij beoordeelt of op het speelveld wedstrijden mogen worden
gespeeld en of deze bespeelbaar is. Het bestuur van de thuisspelende club bepaalt welke
wedstrijden wel of niet doorgaan. Hierbij geldt dat:
- de senioren mannen die uitkomen in standaardklassen, landelijke divisies in het
jeugdvoetbal en de vrouwen top- t/m eerste klasse op een veld moeten spelen met een
speelveldafzetting;
- voor geen enkel reserveteam een verplichting geldt om te moeten spelen op een
hoofdveld;
- wedstrijden van de categorie A te allen tijde voorrang krijgen boven wedstrijden uit de
categorie B; rekening moet worden gehouden met het feit dat op kunstgras gespeeld
moet worden wanneer dit op de accommodatie aanwezig is (en dit veld niet is
afgekeurd);
- voor de eerste teams hierbij een afwijkende regel geldt (uitwijken is bij inschrijving een
vrije keuze);
- uitwijken van het eerste team naar kunstgras alleen mag/kan wanneer dit vooraf is
goedgekeurd door de KNVB, zie publicatie op https://www.knvb.nl/assist/assistwedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/uitwijken-naarkunstgras.
- alle bekerwedstrijden, ongeacht niveau, moeten voor de afgelastingen worden
beschouwd als wedstrijden van de categorie A. Wanneer de vereniging beschikt over een
goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld moeten wedstrijden ook op dit veld
worden gespeeld. Voldaan moet worden aan de bepalingen zoals vermeld in dit
Handboek en met inachtneming van de regeling betreffende het automatisch
doorschuiven van wedstrijden (subparagraaf 2.3.6) en het uitwijken naar kunstgras
(subparagraaf 2.3.7).
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