
Verplaatsen / annuleren van wedstrijden en 

aanvragen oefenwedstrijden 

 

Annuleren wedstrijd 

Het kan wel eens voorkomen dat om wat voor reden dan ook er te weinig spelers zijn om 

een wedstrijd te kunnen voetballen. Hieronder een kort stappenplan hoe dan te handelen: 

- Meldt dit zo vroeg mogelijk via wedstrijdzaken@svdso.nl. Wij zullen deze mail dan in 

behandeling nemen. Wel moeten wij hier kritisch naar kijken omdat de 

inhaalmogelijkheden op (inhaal)zaterdagen zeer beperkt zijn en wij doordeweeks 

niet tot nauwelijks ruimte hebben om wedstrijden in te halen. Vaak zullen wij dan 

ook aan jullie moeten vragen om spelers proberen te lenen bij andere teams. 

- Mocht het dan alsnog niet lukken zullen wij contact leggen met de tegenstander. Het 

eenzijdig afzeggen van een competitie of bekerwedstrijd is helaas niet mogelijk. 

Wedstrijden kunnen alleen verplaatst worden met instemming van een 

tegenstander.  

- Voor last minute afzeggingen in verband met ziekte is het verzoek om niet zelf 

contact op te nemen met de tegenstander maar contact te leggen met de eigen 

hoofdleider/afdelingscoördinator . Deze zal dan eerst kijken of er nog invallers te 

regelen zijn en eventueel contact opnemen met afdeling wedstrijdzaken. In geval dat 

men de hoofdleider/afdelingscoördinator niet te pakken krijgt kan er contact gelegd 

worden met de weekdienst van DSO via 079-3315591. Dit nummer is alleen 

bereikbaar op zaterdagochtend. 

Aanvragen oefenwedstrijden 

Als teams een oefenwedstrijd willen spelen dient men zelf een tegenstander te zoeken. 

Mocht deze gevonden zijn is onderstaande van toepassing: 

- Geef de gewenste dag en de tegenstander door via wedstrijdzaken@svdso.nl. Wij 

zullen kijken of en hoe laat er plek is en de wedstrijd vervolgens indien mogelijk 

bevestigen. 

- Velden reserveren zonder oefentegenstander is helaas niet mogelijk. 

- Doordeweeks is er in de regel, zeker gedurende de wintertijd, geen ruimte voor het 

organiseren van oefenwedstrijden. Dit in verband met het overvolle trainingsschema. 

- Oefenwedstrijden graag 14 dagen van tevoren aanmelden. 
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