
Reglement “Verplaatsen wedstrijden” 

Het komt regelmatig voor, dat een team een te spelen wedstrijd wil verplaatsen, in 
verband met te weinig spelers door blessures, vakanties e.d. 

Het is van het grootste belang hier ruim van te voren actie op te ondernemen.  
Hiervoor gelden de volgende regels. 
 

 
1. Allereerst hulp vragen bij andere teams uit dezelfde leeftijdscategorie om het 
team aan te vullen, in overleg met de coördinator van de afdeling. 
 
2. Lukt dit niet, dan uiterlijk 1,5 week (dinsdag) voor de wedstrijd contact zoeken 
met de wedstijdsecretaris (Martin Groenewoud). Hij probeert vervolgens om met de 
tegenstander naar een andere datum te zoeken, waarbij hij afhankelijk is van de 
medewerking van de tegenstander. 
NB: In de A-categorie moeten de inhaalwedstrijden in principe plaatsvinden vóór de 
oorspronkelijke wedstrijddatum.  Het is mogelijk, dat de KNVB in de A-categorie, 
ook in geval van overeenstemming tussen de spelende verenigingen, het 
verplaatsen van een wedstrijd niet goedkeurt. 
 
3. Als de tegenstander meewerkt vindt de in te halen wedstijd altijd doordeweeks 
plaats, dus niet op zaterdag. 
 
4. Werkt de tegenstander niet mee, dan bestaat tot uiterlijk 28 februari de 
mogelijkheid om een zogenaamde "snipperdag" in te zetten. Je hebt recht op 1 
snipperdag per seizoen per team. De KNVB plant dan automatisch de wedstrijd op 
een inhaalweekend. Vanaf 1 maart kunnen geen snipperdagen meer worden 
opgenomen.  
 
5. Deze snipperdag kan de wedstijdsecretaris uiterlijk op de dinsdag voor de 
wedstijd voor 10.00 doorgeven aan de KNVB. Dus de wedstrijdsecretaris dient 
dit uiterlijk op maandag te vernemen! Als het verzoek te laat wordt doorgegeven, 
wordt de snipperdag niet geaccepteerd.  NB: Voor teams in de A-categorie bestaat 
er géén mogelijkheid om een snipperdag op te nemen! 
 
6. Mocht het zover komen dat het verplaatsen van de wedstrijd niet is gelukt, en het 
team niet komt opdagen op de wedstrijddag zal de tegenstander of onze huidige 
wedstijdsecretaris een BDO moeten noteren op het wedstrijdformulier. Bij een BDO 
geeft de KNVB een boete van 75 euro. Deze boete is voor rekening van het team. 
 
7. Twee keer niet komen opdagen betekent uitsluiting van verdere competitie . 

 
Graag bovenstaande in acht nemen. Verzoeken die niet conform deze regels zijn 
gedaan, worden niet in behandeling genomen. 

 


