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Graag bieden wij u deze handleiding aan. Hiermee maken wij u (verder) wegwijs in het werkveld 
van de wedstrijdsecretaris. 
 
Er zijn al verschillende documenten waaruit veel informatie te verzamelen is. Deze handleiding is 
een beknopte samenvatting van de al bestaande documenten en vermeldt in het kort de 
belangrijkste aandachtspunten voor u als wedstrijdsecretaris. 
 
Wij willen benadrukken dat er nog veel meer informatie beschikbaar is die via verschillende 
kanalen is in te winnen (zie hiervoor ook deze handleiding). 
 
Verder willen wij u wijzen op het feit dat u, voor wat betreft de wedstrijdzaken bij uw vereniging, dé 
contactpersoon bent voor ons. De afdeling wedstrijdzaken onderhoudt uitsluitend contact met 
wedstrijdsecretarissen en bestuursleden om zo een goede contactlijn te hebben tussen de 
verenigingen en de KNVB. Wij verzoeken u om dit ook binnen de vereniging zo te communiceren. 
 
Wij wensen u veel succes en plezier in uw functie als wedstrijdsecretaris. De afdeling 
wedstrijdzaken staat uiteraard graag voor u klaar als er vragen of onduidelijkheden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD



V1.1 7 juni 2012  3 

 
 

1. EVEN VOORSTELLEN: DE AFDELING WEDSTRIJDZAKEN…………………… 4  
  

2. TEAMINSCHRIJVINGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN………………………… 6 
 

3. SPEELNUMMERS EN SPEELSCHEMA’S………………………………………….. 6 
 

4. SPEELDAGENKALENDER…………………………………………………………… 7 
 

5. A EN B-CATEGORIE…………………………………………………………………… 7 
  

6. BEWAARNUMMER…………………………………………………………………….  7 
 

7. REGLEMENTENBOEK………………………………………………………………... 7 
 

8. ACCOMMODATIEBEZETTING……………………………………………………….. 8 
 

9. TIJDSWIJZIGINGEN…………………………………………………………………… 8 
 

10. SNIPPERDAGENREGELING…………………………………………………………. 8 
 

11. WEDSTRIJDEN VERPLAATSEN…………………………………………………….. 9 
 

12. MIDWEEKSE WEDSTRIJDEN………………………………………………………... 9 
 

13. DWF EN DIGITAAL DOORGEVEN VAN UITSLAGEN…………………………….. 9 
 

14. TEAM NIET OPGEKOMEN……………………………………………………………. 10 
 

15. HET TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM……………………………………………. 10 
 

16. HET TUSSENTIJDS AANMELDEN VAN EEN NIEUW TEAM…………………….. 10 
 

17. SCHEIDSRECHTER NIET OPGEKOMEN………………………………………….... 10 
 

18. GESTAAKTE WEDSTRIJDEN………………………………………………………… 11 
 

19. AFGELASTINGEN……………………………………………………………………….. 11 
 

20. VOLGORDE AFGELASTINGEN……………………………………………………….. 11 
 

21. KLACHTEN OMTRENT EEN WEDSTRIJD………………………………………….. 11 
 

22. OVERZICHT VRIJE TEAMS PER SPEELWEEKEND……………………………… 12 
 

23. BEKERVOETBAL……………………………………………………………………….. 12 
 

24. HERINDELINGEN / VERZOEKEN TOT HERINDELING…………………………… 12 
 

25. DISPENSATIES………………………………………………………………………….. 13 
 

26. OVERSCHRIJVINGEN………………………………………………………………… .. 13 
 

27. SPORTLINK CLUB……………………………………………………………………… 14 
 

28. WEBSITE EN TWITTER…………………………………………………………………. 14 
 

 
 
 
 

INHOUDSOPGAVE



V1.1 7 juni 2012  4 

 
 
Hieronder vindt u de opbouw van de afdeling wedstrijdzaken in district West I. Als 
wedstrijdsecretaris heeft u voornamelijk contact met deze afdeling. 
 

                    
 
 

 
 

 
 

          

 
 
 
 

1.  EVEN VOORSTELLEN: DE AFDELING WEDSTRIJDZAKEN

Hoofd 
Wedstrijdzaken

Competitiezaken Scheidsrechterszaken Tuchtzaken

Hoofd Wedstrijdzaken

• Leidinggevende afdeling wedstrijdzaken

Dick Doornebosch

Hoofd Wedstrijdzaken

Telefoon: 020 - 48 79 162

dick.doornebosch@knvb.nl

Competitiezaken: west1-competitie-veld@knvb.nl

• (M)E - pupillen

• F - pupillen

• G - voetbal

• Beker senioren categorie A

Pascal Zegwaard

Competitieleider

Telefoon: 020 - 48 79 171

pascal.zegwaard@knvb.nl

• Zondag senioren (heren/dames) + Veteranen

Rinus van der Lugt

Competitieleider

Telefoon: 020 - 48 79 168

rinus.vanderlugt@knvb.nl

• (M)B - junioren

• (M)C - junioren

• (M)D - pupillen

Jasper Bulters

Competitieleider

Telefoon: 020 - 48 79 170

jasper.bulters@knvb.nl

• Zaterdag senioren (heren/dames) + Veteranen

• (M)A - junioren

• Beker voor standaard teams

• Beker voor overige senioren/dames

Remko Hoek

Competitieleider

Telefoon: 020 - 48 79 172

remko.hoek@knvb.nl

• Behandeld dispensatieverzoeken

• Ondersteuner overige wedstrijdzaken

Denise Voulon

Medewerker

Telefoon: 020 - 48 79 165

denise.voulon@knvb.nl
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Scheidsrechterszaken: west1-scheidsrechterszaken@knvb.nl

• Coördinator scheidsrechterszaken

Marco Ritmeester

Telefoon: 020 - 48 79 163

marco.ritmeester@knvb.nl

•(her)aanstellen scheidsrechters

• Rapporteurs

• Praktijkbegeleiders

Jethro Abram

Telefoon: 020 - 48 79 164

jethro.abram@knvb.nl

• Verwerken rapportages

• Aanstellingen Jeugd Plan Nederland

Kevin Dinkelberg

Telefoon: 020 - 48 79 173

kevin.dinkelberg@knvb.nl

• Begeleiden van beginnende KNVB scheidsrechters

Snezana Vujovic

Telefoon: 020 - 48 79 166

snezana.vujovic@knvb.nl

Tuchtzaken: west1-tuchtzaken@knvb.nl

• Coördinator

Maurice Simonis

Telefoon: 020 - 48 79 174

maurice.simonis@knvb.nl

• Behandelen van excessen

Jeroen de Wit

Telefoon: 020 - 48 79 153

jeroen.dewit@knvb.nl

• Behandelen van excessen

Angela Stoop

Telefoon: 020 - 48 79 821 

angela.stoop@knvb.nl

• Behandelen van gestaakte wedstrijden

Thijs van der Klugt

Telefoon: 020 - 48 79 177

thijs.vanderklugt@knvb.nl

• Schikkingen, rode kaarten, niet gespeelde wedstrijden 

Marja Hölzel

Telefoon: 020 - 48 79 152

marja.holzel@knvb.nl

• Schikkingen, correspondentie

Tiny Morini

Telefoon: 020 - 48 79 161

tiny.morini@knvb.nl
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Voor elk nieuw seizoen schrijven de verenigingen hun teams in. Dit gaat tegenwoordig geheel 
digitaal. Wij communiceren tijdig wanneer wij de inschrijving openstellen en tot wanneer 
inschrijving van de teams mogelijk is. U krijgt hierbij ook te maken met de overschrijvingsperiode. 
Hierdoor is soms pas op het laatste moment bekend of een bepaald team wel of niet ingeschreven 
kan worden en zo ja in welke klasse. Toch verzoeken wij de verenigingen de inschrijvingen tijdig in 
te sturen. U kunt vlak na de sluitingstermijn evengoed nog een enkele wijziging doorgeven. 
 
Wat betreft het digitale inschrijfformulier is er een handleiding beschikbaar. Deze kunt u 
downloaden op de website van West I www.knvb.nl/west1 en anders uiteraard ook opvragen bij de 
afdeling wedstrijdzaken. In deze handleiding staat stap voor stap beschreven hoe u de teams kunt 
inschrijven. De inschrijving vindt plaats via: 

 Sportlink Club (zie ook hoofdstuk 25) 

 wedstrijdzaken  

 teaminschrijvingen (hier is wel autorisatie voor nodig). 
 
 

 
 
Zodra de teams zijn ingedeeld maken wij de indelingen bekend. De indeling van de  
A-categorie teams (zie ook hoofdstuk 5) staat door de promotie/degradatieregelingen voor een 
groot deel al vast. Voor de indelingen van de B-categorie teams geldt dit niet, hier kunt u de teams 
vrij voor inschrijven. Zodra de indelingen bekend zijn gemaakt kunnen de verenigingen een korte 
periode op de indelingen van de B-categorie „schieten‟ om zo een en ander nog te wijzigen. Hierna 
maken wij ook deze indelingen definitief. 
 
De teams in de A-categorie krijgen direct een speelnummer, de teams in de B-categorie nummeren 
wij zodra de wijzigingsperiode is gesloten. Het nummeren van de teams houdt in dat alle teams 
een speelnummer krijgen, afhankelijk van het speelschema waar het team in speelt. Aan de hand 
van deze nummering zullen wij de teamverdeling over twee speelweekenden bepalen, ofwel een 
zo goed mogelijke accommodatiebezetting voor de verenigingen.  
 
Alle verenigingen kunnen bij de teaminschrijvingen een beperkt aantal wensen ingeven 
(bijvoorbeeld over het gelijktijdig thuis/uit spelen van een eerste en tweede elftal). Wij proberen 
zoveel als mogelijk aan deze wensen te voldoen. Wij kunnen niet garanderen dat dit ook altijd lukt. 
Doordat we tegenwoordig in verschillende speelschema‟s (6 teams, 8 teams, 10 teams, 12 teams, 
14 teams) en met verschillende speeldagenkalenders spelen is het niet altijd mogelijk dit goed op 
elkaar af te stemmen. Het belangrijkste voor ons is dat wij de teams zo goed als mogelijk over de 
speelweekenden verdelen en dat het aantal wedstrijden past op de accommodatie van de 
vereniging.  
 
Uiteindelijk zullen wij aan de hand van de speelnummers het competitieprogramma opbouwen.  
De opzet van deze speelschema‟s en speelronden is te vinden in het bewaarnummer (zie ook 
hoofdstuk 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  TEAMINSCHRIJVINGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN

3.  SPEELNUMMERS EN SPEELSCHEMA’S

http://www.knvb.nl/west1
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De speeldagenkalender is de jaarplanning van het gehele voetbalseizoen in West I. Hierop staat 
precies aangegeven wanneer de teams welke speelronde spelen. Verder staat er ook aangegeven 
wanneer er inhaal/bekerronden staan ingepland. Met dit overzicht kunnen de verenigingen de 
seizoensplanning in één oogopslag bekijken.  
Ruim voordat het nieuwe seizoen begint is de speeldagenkalender al beschikbaar voor de 
verenigingen. Deze is dan te vinden op de website van West I www.knvb.nl/west1. 
 

 
Er is wat betreft de verschillende niveaus een onderscheid gemaakt tussen klassen waarbij de 
teams spelen met verplichte promotie en degradatie, de A-categorie. Daarnaast zijn er klassen 
waarbij dit niet het geval is en waar de teams zich vrij kunnen inschrijven, de B-categorie. De enige 
uitzondering hierop is de D-pupillen 1

e
 klasse . Zij spelen een heel jaars competitie met een 

promotie/degradatieregeling, maar vallen wel onder de B-categorie. Hieronder een overzicht van 
de A en B-categorie: 
 
A-categorie 
Momenteel geldt voor de A-categorie de volgende indeling:  

 mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse  

 mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse 

 vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m 3e klasse  

 A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse  

 D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse  
 
B-categorie 
Momenteel geldt voor de B-categorie de volgende indeling:  

 De elftallen/teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meisjes junioren/pupillen 
die uitkomen in de meisjescompetitie.  

 
Voor verdere uitleg over de A en B-categorie verwijzen wij u graag naar het bewaarnummer (zie 
hoofdstuk 6). 
  
   

 
 
Het bewaarnummer is een document dat wij elk seizoen opnieuw uitbrengen. Hierin vindt u veel 
informatie. Er staan veel reglementen in beschreven en daarnaast ook de 
promotie/degradatieregelingen voor alle A-categorie competities. Voor de meest volledige 
informatie verwijzen wij u graag naar het bewaarnummer met zowel landelijke informatie als 
informatie over district West I. Het bewaarnummer is te downloaden op de website van de KNVB 
via www.knvb.nl/kennisenservices/onlinebibliotheek .       
 
 

 
 
Wij brengen elk seizoen een nieuw reglementenboek uit. Hierin zijn alle reglementen te vinden die 
gelden voor het spelen van de wedstrijden. Dit document is te downloaden op de website van de 
KNVB via www.knvb.nl/kennisenservices/onlinebibliotheek . 
 

4.  SPEELDAGENKALENDER

6.  BEWAARNUMMER

7.  REGLEMENTENBOEK

5.  A EN B-CATEGORIE

http://www.knvb.nl/west1
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Via Sportlink Club is het voor u mogelijk om zelf de accommodatiebezetting in te plannen.  
U vindt dit via: 

 Sportlink Club (zie hoofdstuk 25)  

 wedstrijdzaken  

 accommodatiebezetting (hiervoor is wel autorisatie nodig).  

 Vervolgens kunt u dan de datum voor het speelweekend ingeven dat u wilt plannen.  
 
Let er wel op dat de wijzigingen door de verenigingen zelf zijn aan te brengen tot drie weken voor 
het betreffende speelweekend. Erna zullen wij de programma‟s publiceren en kunt u de wijzigingen 
alleen nog laten verwerken door de afdeling wedstrijdzaken (zie hoofdstuk 9). De agenda voor 
deze planning per speelweekend is te vinden in Sportlink Club via: 

 Wedstrijdzaken 

 Accommodatiebezetting 
 

 

 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 8 kunt u vanaf drie weken voor een bepaald speelweekend de 
tijdswijzigingen niet meer zelf verwerken. Uiteraard blijft het gewoon mogelijk nog wijzigingen door 
te voeren. Dit kan door een e-mail te sturen naar west1-competitie-veld@knvb.nl en daarin aan te 
geven om welke wedstrijd(en) het gaat, inclusief de wedstrijdnummers en de teamnamen. 
 
Wij zullen deze wijzigingen verwerken en via de mail (CV32) de verenigingen en een eventueel 
aangestelde scheidsrechter op de hoogte brengen van de wijziging. Let er wel op dat alleen de 
thuisspelende vereniging de aanvangstijd kan laten aanpassen. Daarnaast zullen deze 
wijziging(en) uiterlijk op woensdag 12.00 uur voor het betreffende speelweekend door u te zijn 
doorgegeven aan ons. Wijzigingen die na woensdag 12.00 uur binnenkomen, kunnen wij alleen 
verwerken wanneer de tegenstander en een eventueel aangestelde scheidsrechter akkoord zijn. 
 
 

 
 
Alle teams die uitkomen in de B-categorie kunnen gedurende het seizoen tussen 1 oktober en  
1 maart tweemaal een snipperdag opnemen. Dit houdt in dat wij een geplande wedstrijd op de 
aangevraagde datum uit het programma halen en, indien mogelijk, op een ander moment opnieuw 
zullen inplannen. U kunt de snipperdagen tot uiterlijk woensdag 12.00 uur voor het betreffende 
speelweekend bij ons aanvragen. Wij brengen beide verenigingen erna tijdig op de hoogte via de 
mail (CV32). 
 
Let op: voor bekerwedstrijden is het niet mogelijk snipperdagen op te nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ACCOMMODATIEBEZETTING

9.  TIJDSWIJZIGINGEN

10.  SNIPPERDAGENREGELING
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Wanneer een team dat uitkomt in de B-categorie een wedstrijd niet kan spelen in het geplande 
weekend dan is het mogelijk de wedstrijd vooruit te spelen. Tevens is het mogelijk deze wedstrijd 
te verplaatsen. Dit kan door middel van de snipperdag (zie hoofdstuk 10) maar ook door het 
verplaatsen van de wedstrijd naar een midweeks moment. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de tegenstander. Als de tegenstander akkoord gaat met het verplaatsen van de wedstrijd dan geeft 
de thuisspelende vereniging dit vóór het geplande speelweekend of uiterlijk de maandag erna door 
aan ons. Wij stellen dan beide verenigingen op de hoogte via de mail (CV32) en verwerken de 
wijziging is het programma. 
 
Teams die uitkomen in de A-categorie kunnen ook wedstrijden vooruit spelen of anders 
verplaatsen. Omdat deze competities gezien de promotie/degradatieregeling altijd uitgespeeld 
dienen te worden zijn hier de mogelijkheden beperkter. U kunt hiervoor het beste contact opnemen 
met de betreffende competitieleider. 
 
Het verplaatsen van geplande wedstrijden naar door ons ingeplande inhaalmogelijkheden is niet 
mogelijk. Wij gebruiken deze weekenden zelf voor eerder afgelaste/uitgestelde of beker 
wedstrijden. 
 
 

 
 
Voor de B-categorie plannen wij zelf geen wedstrijden midweeks in. Midweekse wedstrijden zijn 
alleen mogelijk na onderling overleg en akkoord tussen de twee betreffende verenigingen. 
 
Voor de A-categorie kunnen wij wel midweekse wedstrijden inplannen. Omdat de teams deze 
competities geheel uitspelen en deze competities ook op een bepaalde datum afgesloten dienen te 
zijn kan het voorkomen dat er wedstrijden midweeks ingepland worden. Dit zal voornamelijk 
plaatsvinden tegen het einde van het seizoen. 
 
Ook bekerwedstrijden kunnen wij midweeks inplannen omdat er uiteindelijk in elke bekergroep 
twee teams de finale zullen gaan spelen. Dit is voornamelijk aan de orde aan het einde van het 
seizoen wanneer de inhaalweekenden niet meer vrij zijn. 
 
 

 
 
Het gebruik van het Digitaal Wedstrijd Formulier (hierna DWF) is al ver doorgevoerd. De gehele  
A-categorie werkt er al mee. Uiteindelijk zal ook de B-categorie gaan werken met het DWF. Mocht 
het voorkomen dat het DWF niet werkt dan dienen de verenigingen alsnog het papieren 
wedstrijdformulier in te vullen en in te sturen.  
 
Voor verdere informatie over het DWF is er een handleiding en een klikmodel beschikbaar. De 
handleiding voor het gebruik van het DWF is te vinden op de website van West I 
www.knvb.nl/west1 en ook op te vragen via het districtskantoor. 
 
De uitslagen van de gespeelde wedstrijden waarbij geen wedstrijdformulier nodig is kunt u 
ingegeven in Sportlink Club (zie hoofdstuk 25) via: 

 Wedstrijdzaken 

 uitslagen  

 planning 
Het is niet meer nodig om uitslagenkaartjes of uitslagenformulieren in te sturen. 

11.  WEDSTRIJDEN VERPLAATSEN

12.  MIDWEEKSE WEDSTRIJDEN

13.  DWF EN DIGITAAL DOORGEVEN VAN UITSLAGEN
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Verder willen wij u graag bekend maken met het verwerken van de uitslagen bij de Mini Pupillen 
teams. Wanneer er bij uw vereniging Mini Pupillen teams actief zijn in de KNVB competitie dan 
kunt u het onderstaande aanhouden. 
 
De thuisspelende vereniging geeft de uitslag door aan ons. De uitslag komt als volgt tot stand: 
 
1

e
 wedstrijd is 1-0, het thuisspelende team krijg drie punten. 

2
e
 wedstrijd is 1-1, beide teams krijgen één punt. 

3
e
 wedstrijd is 0-1, het bezoekende team krijgt drie punten. 

4
e
 wedstrijd is 2-2, beide teams krijgen één punt. 

 
De uitslag is in dit geval 5-5. 
Het gaat bij de Mini Pupillen dus niet om de gescoorde doelpunten. 
 
 

 
 
Wanneer een team (thuis/uit) niet op komt dagen bij een geplande wedstrijd dan kunt u dit 
verwerken via het DWF/papieren wedstrijdformulier. U geeft hierop aan welk team er niet is 
opgekomen. Wanneer een team niet komt opdagen bij een wedstrijd waarbij geen 
wedstrijdformulier nodig is dan kunt u hierover een e-mail sturen naar de betreffende 
competitieleider. 
 
 

 
 
Wanneer u een team wilt terugtrekken uit de competitie of het bekertoernooi dan kunt u dit doen 
door middel van een e-mail aan de betreffende competitieleider. 
 
Terugtrekking uit de A-categorie is in principe niet mogelijk. 
Terugtrekking uit de B-categorie is wel mogelijk. 
 
 

 
 
Het is gedurende het gehele seizoen mogelijk om nieuwe teams aan te melden voor de  
B-categorie competitie. Dit kan door het sturen van een e-mail naar de betreffende 
competitieleider. Hierin kunt u vermelden om welk team het gaat, wat de gewenste klasse is waar 
het team wil spelen en wat de vaste aanvangstijd van het team zal zijn. Uiteraard zijn wij hierbij wel 
afhankelijk van beschikbare ruimte in de gewenste klasse op het moment van aanmelding. 
 
 

 
 
Het kan voorkomen dat een door ons aangestelde scheidsrechter niet komt opdagen. In dat geval 
gelden er reglementen die per categorie kunnen verschillen. Deze reglementen zijn te vinden in het 
reglementenboek. 
 
 
 

14.  TEAM NIET OPGEKOMEN

15.  HET TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM

16.  HET TUSSENTIJDS AANMELDEN VAN EEN NIEUW TEAM

17.  SCHEIDSRECHTER NIET OPGEKOMEN
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Wanneer een wedstrijd (tijdelijk) wordt gestaakt vanwege wanordelijkheden dan zullen zowel de 
thuisspelende vereniging, de uitspelende vereniging als de scheidsrechter hiervan rapport op 
moeten maken. Deze rapportage dient binnen drie dagen aanwezig te zijn op het districtskantoor. 
 
Let op: vanaf 15 maart dient u voor de teams spelend in de A-categorie deze rapportages binnen 1 
werkdag in te sturen in verband met de verkorte procedure. 
 
Bij wedstrijden die gestaakt worden vanwege weersomstandigheden is het de bedoeling dat de 
scheidsrechter/thuisspelende vereniging het gele formulier invult en instuurt naar het 
districtskantoor. Deze gegevens zijn voor ons van groot belang voor het maken van de 
uitspeelvoorwaarden. 
 
Overigens is op www.knvb.nl/tuchtzaken alle informatie te vinden over tuchtzaken. 
 
 

 
 
Wanneer een wedstrijd door de scheidsrechter is afgelast vanwege weersomstandigheden, dan zal 
de scheidsrechter dit bij wedstrijden in de A-categorie verwerken via het DWF. Het is niet de 
bedoeling dat verenigingen deze mogelijkheid gebruiken wanneer er om andere redenen een 
wedstrijd is afgelast.  
 
Afgelastingen voor de B-categorie kunnen worden doorgegeven via Sportlink Club (zolang het 
DWF hier nog niet actief is). Ook hier kunnen alleen afgelastingen vanwege weersomstandigheden 
worden verwerkt. Is een wedstrijd om andere redenen niet gespeeld, dan kunt u hierover contact 
opnemen met de betreffende competitieleider. 
 
 

 
 
Wanneer de situatie zich voor doet bij een vereniging dat er een aantal velden wel en een aantal 
velden niet zijn afgekeurd, dan zal de vereniging, indien mogelijk, altijd voorrang behoren te geven 
aan wedstrijden uit de A-categorie en/of bekerwedstrijden. De reden hiervoor is het feit dat de 
competities in de A-categorie altijd tijdig uitgespeeld moeten zijn in verband met de 
promotie/degradatieregeling en eventuele nacompetitie.  
 
 

 
 
Wanneer er zich rondom een wedstrijd zaken voordoen die niet thuis horen op of rond het veld dan 
verzoeken wij u hiervan melding maken bij ons. Alleen op deze manier kunnen wij dit soort 
praktijken aanpakken. Er bestaat een monitorcommissie die wekelijks de meldingen doorspreekt 
en in behandeling neemt. U kunt deze klachten mailen aan de betreffende competitieleider. 
 
 
 
 
 
 
 

18.  GESTAAKTE WEDSTRIJDEN

19.  AFGELASTINGEN

20.  VOLGORDE AFGELASTINGEN

21.  KLACHTEN OMTRENT EEN WEDSTRIJD
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Door een oneven aantal teams in een poule, door terugtrekkingen van teams of door het opnemen 
van snipperdagen kan het altijd voorkomen dat teams in een speelweekend geen programma 
hebben. Als zij in dat geval een tegenstander zoeken voor een oefenwedstrijd dan kunt u die 
gemakkelijk vinden aan de hand van de lijst met vrije teams die wij elke week publiceren op de 
website van West I www.knvb.nl/west1. 
 
 

 
 
Het bekertoernooi start altijd met een poulefase. Afhankelijk van de categorie gaan de nummers 1 
en/of 2 van deze poule door naar de knock-out ronden. In deze knock out fase zal er na elke 
wedstrijd een team zijn dat verder gaat naar de volgende ronde. Mocht de stand na de reguliere 
speeltijd nog gelijk zijn dan nemen de teams direct strafschoppen. Alleen in de finale spelen de 
teams een verlenging indien de stand gelijk is na de reguliere speeltijd. Mocht ook de verlenging 
geen winnaar opleveren dan zullen de teams strafschoppen nemen. 
 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 kunnen de teams voor bekerwedstrijden geen snipperdagen 
aanvragen. 
 
De A-categorie teams beginnen het seizoen met het spelen van de bekerwedstrijden. Dit gebeurt in 
principe met twee weekend programma‟s en met een midweeks programma. De B-categorie teams 
beginnen het seizoen ook met bekerwedstrijden maar spelen ook nog poule wedstrijden zodra het 
seizoen al begonnen is (deze planning is te vinden op de speeldagenkalender, zie Hoofdstuk 4). 
 
Afhankelijk van de planning gedurende het seizoen kan het voorkomen dat teams bekerwedstrijden 
midweeks spelen. Dit proberen wij uiteraard zoveel als mogelijk te voorkomen. 
 
Indien een team niet opkomt in het bekertoernooi betekent dit automatisch uitsluiting voor de rest 
van het toernooi. Indien een standaardteam (eerste elftal) niet opkomt in het bekertoernooi dan 
zullen wij dit team uitsluiten voor verdere deelname en mag het ook het seizoen erop niet 
deelnemen aan het bekertoernooi. 
 
 

 
 
Gedurende het seizoen kan het altijd gebeuren dat een team te hoog/te laag ingeschreven blijkt te 
zijn. In dat geval is het mogelijk een herindeling aan te vragen. Dit wil echter niet zeggen dat wij 
hier altijd aan kunnen voldoen. Het is aan de competitieleider hierover te beslissen. 
 
Herindeling aanvragen in de A-categorie is in principe niet mogelijk.  
 
Herindeling aanvragen in de B-categorie is wel mogelijk. U kunt dit doen door een e-mail te sturen 
naar de betreffende competitieleider. Wij houden wel de regel aan dat de teams eerst 3-4 
wedstrijden spelen in de najaars/voorjaarsreeks voordat wij een verzoek tot herindeling in 
behandeling nemen. 
 
De herindeling van de jeugdteams van de najaars naar de voorjaarsreeks gebeurt aan de hand van 
de standen van de najaarsreeks rond begin/half november. 
 
 
 

22.  OVERZICHT VRIJE TEAMS PER SPEELWEEKEND

23.  BEKERVOETBAL

24.  HERINDELINGEN / VERZOEKEN TOT HERINDELING
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U kunt dispensatie aanvragen voor eerstejaars spelers om in een lagere leeftijdsgroep te mogen 
voetballen, met uitzondering van de F pupillen. 
 
Wij verlenen alleen dispensatie aan spelers die uitkomen in de B-categorie. 
Er worden maximaal drie dispensaties verleend voor elftallen en twee dispensaties voor 
zeventallen. Het dispensatieformulier kunt u downloaden op de website van West I 
www.knvb.nl/west1.  
 
Voor meer of overige informatie (onder andere combinatieteams en dubbele speelgerechtigdheid) 
kunt u contact opnemen met de betreffende medewerker van de afdeling wedstrijdzaken. 
 
 

 
 
U kunt een verzoek tot reguliere overschrijving voor het nieuwe seizoen tot uiterlijk 15 juni 
indienen. Wanneer een speler in aanmerking komt voor (tussentijdse) overschrijving, kunt u een 
origineel formulier “verzoek tot overschrijving veldvoetbal” volledig invullen en indienen bij het 
districtskantoor. Zowel de speler, de nieuwe vereniging als de oude vereniging zal een gedeelte 
moeten invullen en ondertekenen. Bij dit overschrijvingsformulier is het verplicht de spelerspas bij 
te sluiten.  

Een verzoek tot tussentijdse overschrijving kunt u indienen in de periode vanaf 16 juni tot en met 
de eerste vrijdag van de maand maart. Voor spelers die de afgelopen twaalf maanden actief zijn 
geweest binnen de A-categorie en/of willen gaan uitkomen voor een team spelend in de A-
categorie dient men bij het verzoek aan te kunnen tonen dat het spelen bij de verlatende 
vereniging niet meer mogelijk is. Voor verzoeken van spelers actief binnen de B-categorie verlenen 
wij eenmaal tussentijdse overschrijving wanneer de huidige vereniging akkoord gaat met het 
verzoek. 
 
Voor de D, E en F-pupillen (met uitzondering van D-pupillen in de A-categorie) is het voldoende om 
een “verklaring speelgerechtigdheid pupillen” in te zenden. Bij D-pupillen zult u tevens de 
spelerspas bij moeten sluiten. Met deze verklaring toont men aan dat de speler bij de oude 
vereniging aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.  

De exacte criteria waar een (tussentijds) verzoek aan moet voldoen kunt u vinden in het 
bewaarnummer (zie hoofdstuk 6). 
 
Een reguliere overschrijving verlenen wij per 1 augustus. Bij een tussentijdse overschrijving is de 
speler met ingang van de in de brief genoemde datum gerechtigd om te spelen voor de nieuwe 
vereniging. Zonder een schriftelijk kennisgeving van ons én een geldige spelerspas is de speler 
niet gerechtigd uit te komen voor de nieuwe vereniging. Wanneer de overschrijving verleend is aan 
een geschorste of uitgesloten speler, dan mag deze pas spelen voor zijn nieuwe vereniging na het 
einde van zijn schorsing of uitsluiting. De speler zal dan de, in de brief gestelde ingangsdatum van 
de speelgerechtigdheid, aan moeten houden. Bij een afwijzing zullen wij alle betrokkenen hierover 
schriftelijk informeren. 
 
Voor alle overschrijvingen geldt dat de speler zich, na verlening van de overschrijving, formeel als 
lid moet aanmelden en als lid moet laten inschrijven bij de nieuwe vereniging. De 
verantwoordelijkheid om de aanvraag (inclusief spelerspas) tijdig en op de juiste wijze aan te 
leveren, ligt bij de speler zelf. 
 
 

25.  DISPENSATIES

26.  OVERSCHRIJVINGEN
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Eerder in deze handleiding is er al een aantal keren verwezen naar Sportlink Club. Dit is de 
applicatie waarin wij zelf werken en waar ook de verenigingen voor veel zaken terecht kunnen. Via 
Sportlink Club kunt u wat wedstrijdzaken betreft onder andere gebruik maken van het Digitale 
Wedstrijd Formulier (zie hoofdstuk 13), het digitaal doorgeven van uitslagen, het ontvangen van de 
wedstrijdwijzigingen via de mail, de accommodatiebezetting (zie hoofdstuk 8), het inzien van de 
wedstrijdprogramma‟s, het inzien van tuchtzaken en de teaminschrijvingen aan het begin van het 
seizoen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de medewerkers op het districtskantoor. 
 
 

 
 
Zoals al een aantal keer vermeld in de handleiding beschikt district West I over een eigen website, 
www.knvb.nl/west1. Op deze site publiceren wij gedurende het gehele jaar nieuwsfeiten en 
mededelingen betreffende het district West I. Ook de afdeling wedstrijdzaken plaatst hier 
regelmatig mededelingen op. 
 
Daarnaast is district West I ook actief op Twitter, via @KNVBWest1. 
Ook via Twitter plaatsen wij dagelijks nieuwsberichten en weetjes. 
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                                               Samengesteld door J. Bulters – West I 

 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194  1062 XK  Amsterdam 

Postbus 9202  1006 AE  Amsterdam 

t: 020 487 91 30 

f: 020 487 91 40 

e: west1@knvb.nl 

Bank: ING-bank 67.00.00.329 

BTW: NL002691346.B01 

KvK: 40478591 Utrecht 


