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Draaiboek afgelastingen thuiswedstrijden DES Swalmen 
 
De weerelementen bepalen vaak menig discussie in de aanloop naar training en wedstrijd. 
Moet er afgelast worden, ja of nee? Een dergelijke beslissing roept vaak allerlei emoties op 
en iedereen heeft er wel een mening over. Welke beslissing er ook genomen wordt, altijd 
vecht iemand hem wel weer aan. Daarom hier wat achtergronden over de 
afgelastingprocedure, om meer duidelijkheid te geven en begrip te kweken voor die 
vrijwilligers die de diverse beslissingen moeten nemen. 
 
Via knvb.nl wordt er gecommuniceerd als de wedstrijden in districten en/of categorieën in 
verband met de weersomstandigheden of andere gebeurtenissen centraal worden afgelast.  
 
Wanneer zijn de afgelastingen bekend? 
  
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 zondag wedstrijden 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). 
 
Wat te doen bij twijfel? 
Kijk op de website of de app van Voetbal.nl óf in de Wedstrijdzaken-app. Spelers nemen bij 
twijfel contact op met de eigen leider dan wel trainer/coach.  
 
Afhankelijk van de weersomstandigheden van de dagen voor de wedstrijden en op de 
wedstrijddagen zal door de consul namens DES Swalmen de velden worden gekeurd. Dit 
gebeurt via onderstaande procedure. 
 
1. Dag en tijdstip: 
2. Hoofdregel:  
3. De keuring vindt plaats op de dag van de wedstrijd.  
 
• Keuring op de dag vóór de wedstrijd mag alleen plaatsvinden als de terreingesteldheid 
zodanig slecht is dat ook bij een verbetering van de weersgesteldheid, het jaargetijde in 
aanmerking genomen, het terrein niet bespeelbaar is. In alle andere gevallen de keuring aan 
de scheidsrechter overlaten.  
 
• Het tijdstip van keuren is afhankelijk van het tijdstip waarop de eerste wedstrijd is 
vastgesteld en het tijdstip waarop het bezoekende elftal en/of de scheidsrechter vertrekt.  
In de praktijk betekent dit dat de eerste keuring tussen 07.30 en 08.30 uur plaatsvindt. 
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Afhankelijk van de toestand van de terreinen en de aard van de beslissing, kunnen na een 
eerste keuring tijdstippen voor herkeuring(en) worden vastgesteld.  
 
• Herkeuringen kunnen in beginsel tot één uur voor aanvang van een wedstrijd, of zoveel 
eerder als door het tijdstip van vertrek van de bezoekende vereniging of de scheidsrechter 
mogelijk is, plaatsvinden.  
Als een consul van mening is dat het noodzakelijk is het terrein alsnog af te keuren, terwijl 
de bezoekende vereniging nog wel kan worden gewaarschuwd maar de scheidsrechter niet 
meer, dan hiertoe besluiten. In dat geval maakt alleen de scheidsrechter een vergeefse reis.  
Is het niet meer mogelijk de bezoekende vereniging te waarschuwen, dan de keuring aan de 
scheidsrechter overlaten. Deze regel is ook van toepassing als geen scheidsrechter is 
aangewezen. 

Aanwezigheid bij keuring 

• Bij de keuring is een vertegenwoordiger van de vereniging aanwezig. Er kan dan direct 
overleg plaatsvinden over de berichtgeving, een afgelasting dient direct door de 
wedstrijdsecretaris te worden doorgevoerd in Sportlink Club en worden de 
clubscheidsrechters via de scheidsrechters app van DES Swalmen geinformeerd.  
Het wijzigen van locatie (thuis > uit) is alleen toegestaan door de wedstrijdsecretaris. 
Zelfstandig handelen is NIET toegestaan. 
Het verdient aanbeveling een vaste contactpersoon van de vereniging aan te stellen.  
• De consul laat aan de vereniging (contactpersoon) weten op welk tijdstip hij keurt. Meestal 
wordt dit tijdstip in overleg en aan de hand van het wedstrijdprogramma vastgesteld.  
Een vast tijdstip voor de eerste keuring is gebruikelijk.  
 
Keuring in de praktijk: 
 
De aanpak van een keuring laat zich moeilijk omschrijven.  
In beginsel bepaalt de consul hoe hij keurt, waarop hij let, wat hij doet, welke hulpmiddelen 
hij gebruikt, etc. De KNVB heeft er voor gekozen geen dwingende voorschriften te 
formuleren of harde criteria vast te stellen op grond waarvan de consul tot goedkeuring of 
afkeuring besluit. Er wordt geen meetapparatuur gebruikt, omdat dit tot 
interpretatieproblemen kan leiden. De KNVB accepteert hiermee dat enige subjectiviteit in de 
beoordeling mogelijk is. De KNVB appelleert verder aan het gezonde verstand van 
betrokkenen. Een consul moet niet te bang zijn enig risico te lopen. De gemakkelijkste en 
veiligste weg is namelijk afkeuren. Het kan dan wat de velden betreft nooit fout gaan, maar 
de leden zullen de beslissing niet in dank aanvaarden. 
Onderstaande matrix dient te worden gehanteerd 
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Beslismogelijkheden 

 
Terreingesteldheid 

Weersverwachting Goed Twijfelachtig Slecht 

 

Goed Goedkeuren Herkeuren Herkeuren 

 

Verbeterend Goedkeuren Herkeuren Herkeuren 

 

Verslechterend Goedkeuren Herkeuren Afkeuren 

 

Slecht Herkeuren Afkeuren Afkeuren 
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