
Procedure afgelastingen

Afgelastingen komen voor in twee situaties:
1. Centrale afgelasting

2. Afgelasting door vereniging

1. Centrale afgelasting

Afgelasten van alle wedstrijden of een gedeelte daarvan kan alleen geschieden in verband met de
weersgesteldheid en/of de daaruit voortvloeiende terreingesteldheid. Het besluit tot eventuele afgelasting
wordt genomen door de competitieleiding van de KNHB (evt. na overleg met de wedstrijdleiding ter
plaatse). Indien een speelronde (gedeeltelijk) centraal wordt afgelast door de competitieleiding dan wordt
hiervan zo spoedig mogelijk melding gemaakt via de KNHB-website en/of via NOS-teletekst (teletekst alleen
voor de Hoofdklasse en een algehele afgelasting). Een reden tot afgelasting zou kunnen zijn dat door
(weers)omstandigheden het onverantwoord is zich op de weg te begeven. De competitieleiding laat zich
hierbij mede adviseren door weermedia.
In geval van een centrale afgelasting, hoef je als wedstrijdsecretaris geen contact op te nemen met de
wedstrijdsecretaris(sen) van de tegenstander(s). Een algehele afgelasting wordt normaliter uiterlijk op
donderdag voorafgaande aan het weekend gecommuniceerd.

2. Afgelasting door vereniging

Ook een vereniging kan wedstrijden afgelasten. Redenen waarom een vereniging een wedstrijd moet
afgelasten, zijn:
 de staat van de velden / accommodatie is niet in orde;
 er is sprake van hevige regen, vorst en/of sneeuw (op de website van de KNHB staan richtlijnen hoe om

te gaan met vorst en sneeuw);
 er is een calamiteit, bijvoorbeeld een sterfgeval binnen de vereniging. Neem in dit geval eerst en direct

contact op met de betreffende competitieleider;
 men heeft geen team beschikbaar (let op: een team is verplicht vastgestelde wedstrijden te spelen. Zie

de procedure “geen team beschikbaar” voor meer informatie als onverhoopt geen team beschikbaar is.
Niet spelen, wegens onvoldoende spelers beschikbaar, wordt gezien als niet opkomen en als zodanig
behandeld).

Stappenplan bij afgelasting door verenging
1. Wedstrijdsecretaris (jongste jeugd, jeugd en/of senioren) wordt door het eigen team ingelicht over reden
van afgelasting;

2. De wedstrijdsecretaris van de betreffende vereniging neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van de
andere vereniging (late afmeldingen per telefoon!!). Contact tussen twee teams is dus niet voldoende!;

3. Beide wedstrijdsecretarissen gelasten de wedstrijd af in het ledenpakket (LISA of All-United);

4. Beide wedstrijdsecretarissen sturen een afgelastingsformulier in naar de competitieleiding met uitleg
waarom er niet gespeeld kon worden en wat eraan gedaan is om toch te kunnen spelen. Dit formulier is te
vinden op de website van de KNHB of kan worden verstuurd via het ledenpakket (LISA of All-United).

Belangrijk: Alleen wedstrijdsecretarissen kunnen een wedstrijd afgelasten. Zij dienen ten alle tijden contact
op te nemen met de wedstrijdsecretaris(sen) van de tegenstander(s).
Bij een afgelasting waarbij een van beide verenigingen iets te verwijten valt, wordt door de
competitieleiding bepaald of er maatregelen worden opgelegd. De volledige tekst vindt je in het
Bondsreglement uitgave 2016, art. B.12).

Speeldatum afgelaste wedstrijden
Een afgelaste wedstrijd wordt in beginsel verplaatst naar de eerstvolgende inhaaldatum op de
speeldagenkalender, tenzij het (pas) dan spelen van de wedstrijd van invloed is op kampioenschap of
degradatie. In dat geval zal de competitieleiding de wedstrijd eerder vaststellen en dient de
wedstrijd op dat moment te worden gespeeld (zie voor meer informatie ‘Procedure verplaatsen
wedstrijden’).
Belangrijk: Een niet gespeelde wedstrijd wordt altijd alsnog gespeeld (ook wanneer de tegenstander niet
opkomt). Niet opkomen betekent in géén geval dat het andere team automatisch gewonnen heeft! Het laten
vervallen van wedstrijden is niet mogelijk.


