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RICHTLIJNEN VOOR COMPETITIEWEDSTRIJDEN   

De aanvoerder van het thuis spelende team, oftewel het eerst genoemde team in het 
wedstrijdschema, dient:  

* Voor een wedstrijdformulier te zorgen; 
* Het formulier ruim voor de wedstrijd in te vullen; 
* Dit minimaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de aanvoerder van 

de tegenpartij te overhandigen.   

De volgende gegevens dienen op het wedstrijdformulier ingevuld te worden:  

- De namen van de spelers op alfabetische volgorde;  
(dit geldt voor "eigen" spelers en eventuele "gastspelers")  

- Het wedstrijdnummer (vermeld in het clubblad van zvv Margriet, indien niet 
vermeld dit opvragen bij de wedstrijdsecretaris/redactie clubblad); 

- De naam van de sporthal; 
- De wedstrijddatum;  
- De klasse; 
- De naam van het thuis- en uitspelende team, relatie nummer z.v.v. Margriet:   

BB DZ 23M; 
- De naam van de scheidsrechter; 
- De naam van de grensrechter (ook al is er geen aanwezig, toch een naam en een 

lidnummer van een speler van zvv Margriet invullen); 
- Na afloop er op toezien dat de stand goed wordt ingevuld en alle handtekeningen 

gezet worden.  

De aanvoerder van het thuisspelende team dient het originele wedstrijdformulier aan de 
dienstdoende ordedienst te overhandigen, deze draagt zorg voor de verzending naar 
de KNVB.   

Wedstrijdformulieren

  

Aanvoerders dienen er zorg voor te dragen altijd wedstrijdformulieren bij zich te 
hebben. (Wedstrijdformulieren liggen normaliter in de Margrietkast bij de beheerder.  

Uitwedstrijden

  

Ook bij uitwedstrijden dienen aanvoerders van Margrietteams altijd een 
wedstrijdformulier bij zich te hebben. 
Als de tegenstander niet op komt dagen moet dit op een wedstrijdformulier vermeld 
worden. 
Het formulier dient tevens ondertekend te worden door zowel de scheidsrechter als de 
Margriet aanvoerder en verzonden worden naar de KNVB.  
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RICHTLIJNEN VOOR COMPETITIEWEDSTRIJDEN (vervolg)

   

Tijdstraffen

  

Als een speler voor 2 of meerdere minuten uit het veld wordt gezonden en dit niet door 
de scheidsrechter op het wedstrijdformulier wordt vermeld is er geen verdere actie 
nodig.  Indien echter een speler of van Margriet, of van de tegenpartij, uit het veld cq uit 
de zaal is gezonden en dit door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier wordt ver-
meld dient dit binnen 24 uur bij de wedstrijdsecretaris gemeld te worden. 
De wedstrijdsecretaris dient op een strafformulier, op straffe van een boete, de lezing 
van Margriet te verwoorden over het "incident" voor de straf bepaling.     

VEEL SUCCES, maar houdt het volgende voor ogen:  

1. De scheidsrechters fluit ook niet altijd voor zijn plezier, maar wel voor jouw plezier; 
2. Verliezen is soms moeilijker dan winnen !!!                          
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