
Protocol afgelasting velden 
(versie 12-02-2020) 

 
Algehele afgelasting door KNVB 
 
Op de pagina https://www.knvb.nl/competities/competitiezaken/afgelastingen 
wordt in een duidelijk overzicht getoond welke wedstrijden (per district en categorie) zijn afgelast. Staat er bij regio 
West I en bij de Categorie A en/of  B "Afgelast", dan gaan deze wedstrijden niet door. 
 
Wanneer zijn afgelastingen bekend? 
Tussen donderdag en op z'n laatst de ochtend van de speeldag voor 08.30 uur wordt bekend gemaakt of er sprake is 
van een algehele of gedeeltelijke afgelasting. 
 
Actie 
Consul informeert Bestuurslid gebouwen en terreinen, deze informeert;  

▪ de webmaster (via Eddy van der Dussen, 06-13118484) 
▪ het wedstrijdsecretariaat (Gonny Dunnink, 06-38373345) (*1)   
▪ de kantine-commissie (Koen Bos, 06-22779749) (*2) 
▪ bestuurslid senioren (Hans Camps, 06-54673797) 
▪ bestuurslid jeugd (Peter Schmidt, 06-11667836) 

Wie is de consul? 

De heer P. van Baal is door het bestuur aangesteld als consul. De consul is de enige die bepaalt of de velden geheel 
of gedeeltelijk bespeelbaar zijn voor wedstrijden en/of trainingen.  

Algehele afgelasting door KNVB maar onze velden zijn  bespeelbaar 

Indien de KNVB een algehele afgelasting heeft afgekondigd maar de verwachting is dat onze velden wel bespeelbaar 
zijn, zal er op de wedstrijddag om 07.30 uur worden gekeurd door de consul. Er is dan ruimte voor alle elftallen om 
een training of oefenwedstrijd in te laten plannen. Wedstrijd of training worden in overleg met bestuursleden senioren 
en/of jeugd ingepland.  

Een en ander op basis van onderstaand schema; 

Teams  Tijden Velden 

O8 t/m O10 (jongens en meiden) 08.30 tot 09.30 uur 6x half veld 

O11 t/m O13 (jongens en meiden) 09.30 tot 10.45 uur 3 velden 

O14 t/m O16 (jongens en meiden) 10.45 tot 12.15 uur 3 velden 

O17 t/m O19 (jongens en meiden) 12.15 tot 13.45 uur 3 velden 

Heren 1 + vrouwen 1 + restant senioren 14.00 tot 16.00 uur 3 velden 

Restant senioren 16.00 tot 17.30 uur 3 velden 

Teams uitkomend in categorie A en selectieteam per leeftijdsklasse hebben voorrang op de overige teams.  

Bij toestemming gebruik van de velden informeert het bestuurslid senioren en/of jeugd 

▪ de webmaster (via Eddy van der Dussen, 06-13118484) 
▪ het wedstrijdsecretariaat (Gonny Dunnink, 06-38373345) (*1)   
▪ de kantine-commissie (Koen Bos, 06-22779749) (*2) 
▪ bestuurslid senioren (Hans Camps, 06-54673797) 
▪ bestuurslid jeugd (Peter Schmidt, 06-11667836) 

Geen algehele afgelasting maar consul last de thuiswedstrijden (gedeeltelijk) af 

Bij thuiswedstrijden verzorgt de consul de keuring van de velden. De 1e keuring vindt plaats op de vrijdagavond om 
19.00 uur. De eventuele 2e keuring op zaterdagochtend om 07.30 uur. Eventuele herkeuring vindt plaats om 11.30 
uur. Bij de keuring is het bestuurslid gebouwen en terreinen aanwezig. 

  



 

Bij algehele afgelasting door consul informeert het bestuurslid gebouwen en terreinen 

▪ de webmaster (via Eddy van der Dussen, 06-13118484) 
▪ het wedstrijdsecretariaat (Gonny Dunnink, 06-38373345) (*1)   
▪ de kantine-commissie (Koen Bos, 06-22779749) (*2) 
▪ bestuurslid senioren (Hans Camps, 06-54673797) 
▪ bestuurslid jeugd (Peter Schmidt, 06-11667836) 

Bij gedeeltelijke afgelasting door consul  

Eventuele veldindeling bij gedeeltelijke goedkeuring van de velden, zodat een deel van de wedstrijden toch gespeeld 
kunnen worden, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de bestuursleden senioren en jeugd.  

De veldindeling valt niet onder de verantwoordelijkheid van de consul en bestuurslid Gebouwen en Terreinen.  

Bij gedeeltelijke afgelasting door consul informeert het bestuurslid gebouwen en terreinen 

▪ de webmaster (via Eddy van der Dussen, 06-13118484) 
▪ het wedstrijdsecretariaat (Gonny Dunnink, 06-38373345) (*1)   
▪ de kantine-commissie (Koen Bos, 06-22779749) (*2) 
▪ bestuurslid senioren (Hans Camps, 06-54673797) 
▪ bestuurslid jeugd (Peter Schmidt, 06-11667836) 

Uitvoering bepaling rangorde  

Indien er sprake is van een gedeeltelijke afgelasting van de velden is onderstaande, door de KNVB vastgestelde 
rangorde, bepalend welke wedstrijden doorgang vinden en welke afgelast moeten worden.  

1. Categorie A standaard elftallen (heren 1) 

2. Categorie A reserve elftallen (heren 2) 

3. Bekerwedstrijden (ongeacht welke groepering) 

4. Categorie A junioren en D-pupillen jongens  

5. Categorie B competitie 

 
Trainingen 
Als er door weersomstandigheden maar een beperkt gedeelte van de velden beschikbaar zijn voor training zal er ad 
hoc door de bestuursleden senioren en jeugd een trainingsschema worden gemaakt. 
 

  

(*1) 

Wedstrijdsecretariaat 

• vermelding afgelaste wedstrijden op de website (zie handboek wedstrijdsecretariaat) en wedstrijdzaken app. 

Hierdoor is de afgelasting ook direct op voetbal.nl zichtbaar. 

• bellen bezoekende clubs om afgelasting mee te delen. 

• bellen/appen teams S.V. Eemnes waarvoor de starttijd ligt binnen 1 ½ uur vanaf het moment van afgelasting. 

• bellen scheidsrechters van de wedstrijden waarvoor de starttijd ligt binnen 1 ½ uur vanaf het moment van 

afgelasting (nummers zie handboek wedstrijdsecretariaat). 

• informeren bij andere clubs of wedstrijden doorgaan (afhankelijk van weersomstandigheden) en indien nodig 

betreffende teams informeren. 

• informeren ingeplande KNVB scheidsrechters. 

• afmelden wedstrijden op KNVB website zodat KNVB wedstrijden opnieuw kan inplannen. 

• afmelden bezetting wedstrijdsecretariaat via coördinator. 

• vermelden afgelaste wedstrijden op Facebook/Instagram/Twitter 

• beantwoorden telefoon wedstrijdsecretariaat. 

 

(*2) 

Kantinecommissie 

• neemt beslissing over bezetting en openingstijd(en) kantine. 


