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1. RICHTLIJNEN GEBRUIK KUNSTGRASVELD EN PROCEDURE BIJ 
AFGELASTING. 

 

1.1 Uitgangspunten voor afgelasting 

Afgelasting is gebaseerd op twee primaire uitgangspunten: 

1. waarborgen van de veiligheid van de spelers. Met name is dit in het geding bij bevroren of spekgladde 
velden en bij onweer. 

2. conditie van de velden. 

Theorie:  

Met name in het geding bij (overvloedige) regen. Indien het veld verzadigd is en het water al tussen de wortels 
staat (hoeft nog geen plas te zijn) kan een veld al in één wedstrijd geruïneerd worden, laat staan na meerdere 
wedstrijden op één dag. Niet alleen is het gras weg en moet je op zandplaten voetballen, zonder wortelstructuur 
klinkt het veld in en is de waterafvoer nog eens vele malen slechter. Het veld is dan nog veel gevoeliger geworden 
voor afgelasting.  

Kortom:  

Om veel afgelastingen te vermijden zal het onvermijdelijk zijn zo nu en dan af te gelasten, ook al denkt men dat 
het op het eerste gezicht “te doen” is. Ook opdooiende velden zijn een probleem. De toplaag kan ontdooid zijn, 
maar als de onderlaag nog bevroren is wordt al het gras eraf gespeeld. Dat zie je niet meteen na de wedstrijd, wel 
een paar dagen later (en de rest van het seizoen!). En het kan spekglad zijn. 
  
vv D.E.S. voegt daar nog twee uitgangspunten aan toe: 

3. zoveel mogelijk voorkomen dat er onnodig afgelast wordt. 

Iedereen wil het liefst al een dag van tevoren weten of er afgelast wordt. Maar alle weersverwachting-
hulpmiddelen ten spijt, de kans dat er achteraf dan toch gevoetbald had kunnen worden wordt dan weer veel 
groter. Bij afgelasting een dag van tevoren gaat het dan al snel over tamelijk extreme weersituaties, waarbij de 
KNVB dan meestal al voor de hele regio tot afgelasting overgaat. Zo niet, dan zal in een enkel geval nog wel de 
avond ervoor beslist kunnen worden, maar meestal pas op de wedstrijddag zelf. En soms ook nog eens in twee 
delen: voor de ochtendwedstrijden en later voor de middagwedstrijden. 

4. tijdige afgelasting 

Primair doel: ieder een onnodige gang naar het voetbalveld te besparen. Daarbij is het uitgangspunt de geschatte 
vertrektijd van het bezoekende team. Dat zal doorgaans nog eerder zijn dan de tijd dat vv D.E.S. -leden van huis 
vertrekken. Het grootste probleem: de hele vroege wedstrijden op zaterdagochtend, als er niet op vrijdagavond 
geannuleerd kan worden. Vooral lastig voor teams die al vóór 8 uur dienen te vertrekken. 
Natuurlijk is er alle begrip dat men het liefst op vrijdagavond, of meer dan 24 uur van tevoren, al zekerheid wil, 
om eventueel andere dingen voor het weekend te kunnen organiseren. Maar die zekerheid kan niet gegeven 
worden. Dat brengt soms teleurstelling met zich mee, maar dat is inherent aan het beoefenen van een 
buitensport.  
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Wie er bij de afgelasting betrokken zijn 

Normaliter kent een vereniging een consul van de KNVB, die over afgelasting beslist. Voor midweekse werkdagen 
(trainingen en avondwedstrijden) zal er samen met de Gemeente over afgelasting beslist worden. Indien velden 
afgelast worden, bepaalt de Gemeente in overleg met de consul de herindeling van het wedstrijdprogramma (of 
het trainingsprogramma), op basis van bepaalde prioriteiten en KNVB-verplichtingen. Voor alle duidelijkheid: de 
Gemeente bepaalt het formele wedstrijdprogramma en de veldindelingen, en bij veldafkeuringen bepaalt de 
Gemeente in overleg met de consul de eventuele herindelingen. 

Keuring 

Weekend 

1) De eerste controle vindt plaats op vrijdag door de Gemeente. Afhankelijk van de situatie en de 
verwachtingen voor die nacht (KNMI, Buienradar) zal geschat worden of er al tot een (deel)afgelasting 
moet worden overgegaan, of tot zaterdagochtend wachten. Eventuele afgelastinginformatie zal die 
avond op website en social media geplaatst worden. 

2) De tweede controle vindt plaats op zaterdagochtend. Er wordt naar gestreefd alle afgelastinginformatie 
om 08:00u op de website en social media gepubliceerd te hebben. 

3) Mogelijk kan nog besloten worden, op basis van de verwachtingen, een herkeuring te doen. Dit kan 
zowel gebeuren als het ochtendprogramma wordt afgelast, maar er nog verwachtingen zijn dat er ’s 
middags betere omstandigheden zijn, als omgekeerd. 
 

Door de week 

De gemeente zal op doordeweekse dagen erop toezien dat er tijdig geïnformeerd word over de status van het 
veld. Waar mogelijk zal getracht worden om al zo vroeg mogelijk afgelastingen van trainingen en 
avondwedstrijden bekend te maken op de website en social media, in ieder geval uiterlijk 17:00u, maar het 
voorkomen van een vergeefse gang naar het voetbalveld kan niet in alle gevallen worden voorkomen. 
Aan ouders die hun kind afzetten voor de training geldt het advies eerst na te vragen of de training doorgaat en 
niet meteen weg te rijden. Dat bespaart het kind dan weer lang wachten voor hij of zij weer opgehaald 
kan worden. 
  
Belangrijk: is er niets op de website en social media vermeld dan moet men ervan uitgaan dat op dat moment 
nog niets is afgelast. 

Scheidsrechters keuring 

Uiteindelijk heeft de scheidsrechter het laatste woord. Het kan zijn dat vv D.E.S. zelf de velden nog goedkeurt, 
maar de scheidsrechter niet. Zie verder de KNVB-regels hieromtrent. 

Mededeling van afgelasting 

Afgelastingen worden als volgt meegedeeld: 

1. KNVB algehele afgelastingen: pagina 603 Teletekst (Kijk onder OOST). 
2. website (www.vvdes.nl) 
3. Social media 
4. KNVB website (www.voetbal.nl)  
5. Voetbal.nl app 
6. wedstrijdzaken app 

Probeer altijd die bronnen te raadplegen en voorkom bellen naar de vereniging. De lijnen zijn dan immers 
overbezet. Leiders zal gevraagd worden om zoveel als mogelijk een “groepsapp” op te zetten om de teamleden 
direct te informeren. 

http://www.vvdes.nl/
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1.2 Regels wintergebruik velden  

Kunstgrasvelden: 

 Geen gebruik bij besneeuwd veld 

 Sneeuwruimen mag alleen worden uitgevoerd i.o.m. de Gemeente. 

 Veld bij vorst betreden geen probleem tot – 10ºC  

 Niet betreden bij ijsvorming en ijzel 

 Niet betreden indien sprake is van een opdooisituatie 

Natuurgrasvelden: (exclusief trainingsvelden) 

 Besneeuwde velden niet betreden 

 Bij vorst de velden niet gebruiken 

 Niet betreden zolang de vorst in de grond zit 

1.3 Bij algehele afgelasting door de KNVB 
 
Bij algehele afgelasting bestaat er de mogelijkheid tot het spelen van oefenwedstrijden dan wel te trainen.  
In het algemeen krijgen de oefenwedstrijden voorrang t.a.v. de trainingen. Reguliere competitiewedstrijden 
kunnen niet alsnog worden ingedeeld. 
 
Wil je als team een oefenwedstrijd spelen in de winterstop c.q. wil je weten of dit mogelijk is, neem dan contact 
op met de wedstrijdsecretaris. 
 
Oefenwedstrijden worden bekend gemaakt via de website.  
Buiten deze wedstrijden om kan er getraind worden. (Oefenwedstrijden zijn verplicht via de wedstrijdsecretaris in 
te plannen) 
 
In eerste instantie hebben de selectie elftallen het eerste recht om een wedstrijd in te plannen.  
Doen zij dit niet tijdig, dan geldt voor alle andere elftallen de regel ‘wie het eerst komt, eerst maalt’. 
 
Bij voorkeur de wedstrijden / trainingen inplannen volgens: 
 
09:00 1e blok 
 
10:00 2e blok 
 
12:00 3e blok 
 
14:30 4e blok 
 
In geval van trainingen en oefenwedstrijden, is het niet zo dat het bestuur / kantine automatisch dienst heeft, 
d.w.z. beschikbaar moet zijn voor ontvangst tegenstander, accommodatie zaken, thee en openen kantine.  
Dit moet met de kantine commissie afgestemd worden.  
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1.4 Bij gedeeltelijke afgelasting (KNVB heeft dus niets afgelast) 
 
Algemeen: Veldkeuring en afgelasting door eigen vereniging. 
 

1. De velden kunnen alleen worden gekeurd, door de daartoe door de gemeente aangewezen consul. 
 

2. Indien de velden zijn afgekeurd zijn de velden verboden terrein. 
 

3. Afkeuring van de velden zal altijd meteen worden medegedeeld aan de Mediacommissie welke direct 
een melding op de website en social media zal plaatsen. 

 
4. In samenwerking met de coördinator en consul, de betreffende instanties/personen inlichten: de 

scheidsrechters, de wedstrijdsecretariaten en eventueel de dienstdoende kantineploeg. 
 
Let op: 
 
Bij gedeeltelijke afgelasting kunnen geplande competitie wedstrijden dus worden verschoven naar kunstgras, 
deze hebben te allen tijde voorrang op oefenwedstrijden/trainingen. 
 
 
Prioriteit elftallen: wat betreft reguliere competitie Kunstgrasveld 2 (bij afgelasting natuurgrasvelden) 
 

1) vv D.E.S. 1 Categorie A met nacompetitie. Speelt altijd op kunstgras. 
 

2) vv D.E.S. 2, 3 en VR1,  JO/MO19-1,  JO/MO17-1 en JO/MO15-1 en Categorie A met nacompetitie 
 

3) Overige teams Categorie B 
 
Rekening houdend met bovenstaande, spelen de elftallen niet standaard op natuurgras, dan wel op kunstgras, dit 
kan per week verschillen, afhankelijk van het totale thuisprogramma. Indien teams een uitgesproken voorkeur 
hebben vóór, dan wel weerstand hebben tégen het spelen op kunstgras, dan wordt hier indien mogelijk rekening 
mee gehouden. 
 
Midweekse inhaal / oefenwedstrijden (bij afgelasting natuurgrasvelden) 
 

1) Midweekse oefenwedstrijden mogen gepland worden op veld 2, mits dit niet ten koste gaat van 
trainingsuren overige elftallen. 

 
2) Midweekse inhaalwedstrijden worden net als oefenwedstrijden gespeeld op veld 2 op maandag en 

woensdag, tenzij de KNVB en/of de wedstrijdsecretaris anders beslist. Dit om de drukste 
trainingsavonden te vermijden.  

 
3) Midweekse oefenwedstrijden moeten worden afgestemd met de wedstrijdsecretaris. 

 
 

Let op!  
 
De wedstrijdsecretaris is in deze in de lead. Hij dient tevens tijdig de elftallen te waarschuwen als er iets wijzigt 
t.a.v. de wedstrijden en of trainingen. Bij een inhaal wedstrijd doordeweeks kan het dus voorkomen dat er door 
een ander team niet getraind kan worden op het kunstgrasveld. 

 


