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Wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat is belast met een aantal organisatorische en uitvoerende taken rondom het 
verloop van voetbalwedstrijden van de pupillen (O13 tm O8),  junioren (O19 tm O15) en senioren 
(selectie, overige senioren, 60+ 45+, 35+ en G). Het wedstrijdsecretariaat neemt een centrale plaats 
in binnen onze voetbalvereniging en is verantwoordelijk voor de planning en een goed verloop van 
alle oefen- beker- en competitiewedstrijden volgens het regelement van de KNVB. Tevens is het 
wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk voor de communicatie naar alle betrokken partijen.  

Binnen S.V. ’t Harde is het wedstrijdsecretariaat als volgt opgedeeld: 

 Pupillen (JO13-JO8), meisjes (MO19 – MO11) en Dames (senioren):  

Marianne van de Schootbrugge 

m.vandeschootbrugge@outlook.com 

06-54315856 

 Junioren (JO19 – JO15), Senioren, G-team, veld- en kleedkamerindeling: 

Chris Huenestein 

chrishuene@outlook.com 

06-13428816 

 Consul 

Dennis Elskamp 

 

KNVB-regelementen 
In dit document vind je de afspraken rondom het wedstrijdsecretariaat binnen S.V. ’t Harde. We 

gebruiken hierbij als handvat de handleiding competitiezaken en regelement bekerwedstrijden van 

de KNVB. 

De speeldagenkalender en regelementen van de KNVB zijn via de onderstaande URL op te vragen: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/downloads  
 

In dit document wordt er alleen over ‘wedstrijdsecretariaat’ gesproken. Afhankelijk van het team dat 

je begeleid is je contactpersoon Marianne of Chris. 

 

Aanduiding teams  
(J=jeugd, M=meisjes, O=onder): 

Aanduiding Oude aanduiding 

JO19/MO19 A-junioren 

JO17/MO17  B-junioren 

JO15/MO15 C-junioren 

JO13/MO13 D-pupillen 

JO12/MO12 D-pupillen 

JO11/MO11 E-pupillen 

JO10 E-pupillen 

JO9  F-pupillen  

JO8 F-pupillen 

JO7 (voetbalschool) Minipupillen  

 

mailto:m.vandeschootbrugge@outlook.com
mailto:chrishuene@outlook.com
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/downloads
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Algemeen 
 Het wedstrijdsecretariaat moet de regels van de KNVB hanteren zoals in de handleiding 

competitiezaken staat beschreven. 

 Het wedstrijdsecretariaat heeft te allen tijde beslissingsbevoegdheid. Waar nodig of waar 

mogelijk overlegt het wedstrijdsecretariaat altijd zelf met de technische commissie (TC). Dit 

heeft als reden dat o.a. bij een afgelasting het niet altijd mogelijk is om in overleg te gaan 

met de TC omdat er op dat moment snel beslist moet worden. 

 Alle wedstrijden en toernooien zowel thuis als uit gaan altijd in overleg met het 

wedstrijdsecretariaat. Hierdoor heeft het wedstijdsecretariaat inzicht op de bezetting en de 

beschikbaarheid van de velden, maar ook de mogelijkheid om thuis extra oefenwedstrijden 

in te plannen. Door ook de uitwedstrijden af te stemmen, komen wij niet voor verrassingen 

te staan bij eventuele calamiteiten. S.V. ’t Harde moet altijd op de hoogte zijn waar teams 

zich bevinden. 

 Waar nodig zal het wedstrijdsecretariaat overleggen met de coördinatoren. Dit is 

bijvoorbeeld in het geval als er meerdere teams binnen een categorie een verzoek in dienen 

voor verplaatsing van een wedstrijd op eenzelfde datum.  

 Leider en trainer zijn verantwoordelijk voor het goed achterlaten van de kleedkamer na een 

wedstrijd (uiteraard ook na een training). Dit betekent dat de leider of trainer zelf de 

kleedkamers afsluit en dat dit niet wordt gedaan door spelers. 

 

Competitiezaken 
Voor A-categorie geldt de volgende indeling:  

 Mannen veldvoetbal standaard, tweede divisie tot en met de vijfde klasse 

 Mannen veldvoetbal reserve, hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse. 

 Vrouwen veldvoetbal, eredivisie vrouwen tot en met derde klasse.  

 JO19, JO17, JO15, eredivisie tot en met de eerste klasse. 

 JO13 eerste divisie tot en met hoofdklasse. 

Voor de B-categorie seizoen geldt de volgende indeling: 

 Teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle junioren en pupillen die uitkomen in de 

Jeugd Onder even klassen en alle meiden junioren/pupillen die uitkomen in de 

meidencompetitie 

Verplaatsen wedstrijden 
 A-categorie: mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden 

verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum. Binnen de 

periode van de flexibele winterstop (januari tm maart, zie speeldagenkalender KNVB om 

welke data dit gaat) mag een wedstrijd ook naar achteren worden verplaatst. 

 A-categorie: mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden 

verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum. Binnen de 

periode van de flexibele winterstop (januari tm maart, zie speeldagenkalender KNVB om 

welke data dit gaat) mag een wedstrijd ook naar achteren worden verplaatst. 
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 B-categorie: Wedstrijden in de reeksen die vastgesteld staan in de periode van september 

t/m december mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten wel in deze 

periode gespeeld worden. Voor volledige competities geldt de periode van september t/m 31 

januari. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari tm juni mogen in 

onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee 

competitierondes (zie de speeldagenkalender van de KNVB om welke data dit gaat). De 

onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. 

 B-categorie: Binnen de acht dagen kan het wedstrijdsecretariaat een wedstrijd alleen 

verplaatsen in overleg en met akkoord van de tegenpartij waarbij de KNVB het definitieve 

akkoord geeft. De verplaatste wedstrijd moet ingepland worden binnen 42 dagen na de 

oorspronkelijke speeldagdatum en altijd vóór het einde van de competitie.  

De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. 

 Als er van een tegenpartij een verzoek komt m.b.t. het verplaatsen van een wedstrijd, 

overlegt het wedstrijdsecretariaat dit met betrokken leider of trainer. 

 Baaldagen (verzoek tot vrijstelling) worden in de periode van de start van de competitie tot 

en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in 

die periode zijn vastgesteld, met een maximum van één wedstrijd per seizoen, per elftal. 

Voor de voor- en najaarsreeks geldt dat een team in de najaarsreeks 1 baaldag op kan nemen 

en in de voorjaarsreeks 1 baaldag. 

 Een baaldag (verzoek tot vrijstelling) moet door het wedstrijdsecretariaat uiterlijk op dinsdag 

12.00 uur (vóór het speelweekend) bij de KNVB zijn ingediend. 

 Het is pertinent niet toegestaan om zelf wedstrijden te verplaatsen in aanvangstijd dan wel 

speeldag. Voor teams die zonder duidelijke reden niet willen spelen geldt dat het 

betreffende team de boete zelf dient te betalen! Zie voor tuchtzaken KNVB 

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12231/handleiding-tuchtzaken-av---

augustus-2017---definitief-v1  

 

Afgelastingen 
 De consul beslist welke velden beschikbaar zijn. De consul beslist niet welke teams er spelen 

en neemt hierin dan ook niet zelfstandig beslissingen. 

 Tijdens de competitie zal de consul op vrijdagavond de velden keuren m.b.t. de wedstrijden 

die op zaterdag om 8.30 uur gepland staan. Voor de wedstrijden die op zaterdag vanaf 10.00 

uur staan gepland kan de consul dit op zaterdagochtend doen.  

Op de website van SV ’t Harde vind je het ‘stoplicht’ waarop te zien is welke velden niet 

beschikbaar zijn.  

 Het kunstgrasveld is niet leidend in beslissing welk elftal speelt. 

 Wedstrijden uit categorie A moeten voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B, 

waarbij het standaardteam van de A-categorie (mannen en vrouwen) altijd dient te spelen. 

Voor wedstrijden uit categorie A moet deze volgorde worden aangehouden:  

1. Schema 18  

2. Schema 16  

3. Schema 14  

4. Schema 12  

5. Overige schema’s (10, enzovoort)  

6. Bekerwedstrijden  

 Een bekerwedstrijd uit de categorie B moet doorgaan ten opzichte van een 

competitiewedstrijd uit de categorie A zonder periodetitels.  

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12231/handleiding-tuchtzaken-av---augustus-2017---definitief-v1
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12231/handleiding-tuchtzaken-av---augustus-2017---definitief-v1
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 Voor wat de volgorde bij de B-categorie (overige elftallen) betreft, wordt de beslissing door 

het wedstrijdsecretariaat genomen op basis van het aantal achterstallige wedstrijden van de 

elftallen, ongeacht of het een standaard elftal betreft.  

 Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk dat leiders en of trainers op tijd op de hoogte 

worden gesteld m.b.t. het niet doorgaan van de wedstrijd.  

 Het wedstrijdsecretariaat voert de afgelasting zo spoedig mogelijk door in de wedstrijdzaken 

app zodat betrokken partijen meteen op de hoogte zijn. Dit wordt ook meteen doorgevoerd 

op Voetbal.nl. 

 Het wedstrijdsecretariaat neemt waar nodig contact op met de tegenpartij en de KNVB 

scheidsrechter. Dit betekent zelf niet bellen met tegenpartij bij afgelasting.  

 

 

Oefenwedstrijden 
 Uit - en thuiswedstrijden worden altijd in overleg met het wedstrijdsecretariaat ingepland. 

 Thuiswedstrijden zijn doordeweeks beperkt mogelijk, dit i.v.m. de capaciteit die SV t Harde 

heeft. Dit betekent dat er bij het plannen van oefenwedstrijden vaker uit gespeeld moet 

worden. 

 Vanwege bezetting velden door trainingen, is het op dinsdag en donderdag niet mogelijk om 

thuiswedstrijden in te plannen voor 20:15 uur.  

 Verzoeken thuiswedstrijden voor door de weeks kunnen in de winterperiode alleen 

plaatsvinden vanaf 20.15 uur (vanaf 20.00 uur warmlopen) en niet eerder, dit heeft als reden 

dat de velden dan in gebruik zijn voor trainingen. Alleen het pupillenveld, het kunstgrasveld 

en veld 3 beschikken over verlichting. 

 Thuiswedstrijden tijdens de winterstop en de zomerstop zijn alleen mogelijk in overleg met 

het wedstrijdsecretariaat. De verzoeken worden evenredig ingepland, zodat elk team de 

mogelijkheid heeft om een thuiswedstrijd te kunnen spelen. 

Bekerwedstrijden 
 Alle Senioren- (behalve 35+, 45+ 60+) en juniorenelftallen worden ingepland voor de 

bekerwedstrijden. 

 Pupillen O8 t/m O12 spelen in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden. De 

bekercompetitie vervalt hierbij. Zij spelen een najaarsreeks: 11 wedstrijden en een 

Voorjaarsreeks: 11 wedstrijden.  

 Voor de overige teams wordt er per jaar bekeken welke teams er nog meer ingepland 

worden voor bekerwedstrijden.  

 Voor een bekerwedstrijd kan geen baaldag worden opgenomen. 

 Wanneer teams, om welke reden dan ook, bekerwedstrijden willen verplaatsen dan is dat 

mogelijk voor zowel categorie A als categorie B. Deze bekerwedstrijd zal dan, in onderling 

overleg, verplaatst kunnen worden.  Hier zit een uiterste datum aan vast, dit is bekend bij het 

wedstrijdsecretariaat.   

 Een team dat niet opkomt dagen bij een van de poulewedstrijden, is van verdere deelname 

uitgesloten. Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de 

Tuchtcommissie van de KNVB en zal er een bedrag van € 58,70 administratiekosten in 

rekening worden gebracht bij de desbetreffende vereniging. 
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Vakantieperiode 
 Na de familiedag wordt er niet meer getraind op de velden en worden er geen 

oefenwedstrijden meer onder de vlag van SV ’t Harde ingepland. Een uitzondering hierop zijn 

de trainingen van de A- en B-selectie en individuele gevallen. Dit laatste zal alleen in overleg 

met TC gebeuren. 

 Vanaf 1 augustus kan er weer gestart worden met trainen. 

 Vanaf één week voor de start van de bekerwedstrijden kunnen er weer oefenwedstrijden 

ingepland worden. 

Onweer 
 Onweer wordt gevaarlijk voor spelers, toeschouwers enzovoort als de tijd die verloopt tussen 

het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan tien seconden. Dit 

betekent dan dat het onweer zich globaal op drie kilometer afstand bevindt. Aangezien 

onweer zich snel kan verplaatsen, is het dan tijd maatregelen te treffen. Het bovenstaande is 

een vuistregel die niet altijd opgaat.  

 Onweer kan zich soms plotseling aankondigen, al gaat er meestal wel een dreigende 

weersontwikkeling aan vooraf. Wees blijvend alert op dergelijke ontwikkelingen.  

 Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 

tien seconden, dan moet de wedstrijd onmiddellijk worden onderbroken. Spelers, 

scheidsrechter en assistent-scheidsrechters trekken zich dan terug in de kleedgebouwen.  

Wedstrijdzaken app 
 Alle teams O8 tm de senioren moeten de spelers invullen op het mDWF (mobiele digitale 

wedstrijdformulier). 

 Bij O8 tm O11 is het niet nodig om de aanvoerder in te voeren. 

 Het wedstrijdsecretariaat pupillen meldt het mDWF voor O8 tm O11 af. 

 Spelerspascontrole bij O8 tm O12 is niet nodig (een  pasfoto is dan ook niet nodig), vanaf 

O13 geldt de spelerspascontrole wel. 

 De wedstrijdzaken app controleert spelers niet op uitsluitingen en op het aantal gespeelde 

wedstrijden in de A-categorie. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om alleen 

speelgerechtigde spelers op te stellen.  

 Leden kunnen zelf een pasfoto op de digitale spelerspas zetten via de app. De teammanager 

kan dit doen voor al zijn/haar teamleden. Ook is het mogelijk om je foto toe te voegen via de 

voetbal.nl app. Besef dat de foto niet “zomaar” een profielfoto is maar de officiële foto voor 

de digitale spelerspas.  

 Zelf de pasfoto op de digitale spelerspas zetten kan alleen in de periode van 1 juli tot  

1 november. Dit om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Mocht er een goede 

reden zijn om na 1 november de foto te vervangen kan het wedstrijdsecretariaat contact 

opnemen met de KNVB.  

 De digitale pas kent GEEN vervaldatum. Het is de verantwoordelijkheid van de speler en 

vereniging om te zorgen voor een goed lijkende foto en tijdige vervanging. 

 De tegenstander kan pas de opstelling zien als beiden de spelersopgaaf definitief hebben 

gemaakt. 

 Zie voor veel gestelde vragen 

https://www.knvb.nl/assist/wedstrijdbepalingen/wedstrijdzaken/assist-

bestuurders/veelgestelde-vragen  

 

https://www.knvb.nl/assist/wedstrijdbepalingen/wedstrijdzaken/assist-bestuurders/veelgestelde-vragen
https://www.knvb.nl/assist/wedstrijdbepalingen/wedstrijdzaken/assist-bestuurders/veelgestelde-vragen

