
Hoe regel ik een inhaalwedstrijd? 
 
Bij een uitwedstrijd: zoek contact met het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander. Zij 
zullen de verplaatsing verder begeleiden. 
 
Bij een thuiswedstrijd: 

1. Zoek contact met de tegenstander en leg het hen voor. Overleg samen over een 
nieuw geschikt moment om deze wedstrijd te spelen. Zorg dat je vóór de 
oorspronkelijke speeldatum een nieuw moment hebt geprikt. 

2. Zodra je met de tegenstander tot een nieuwe datum en tijd bent gekomen, neem 
dan contact op met het wedstrijdsecretariaat. 

3. Het wedstrijdsecretariaat zal beoordelen of de wedstrijd op dat moment gespeeld 
kan worden. Belangrijk is daarbij natuurlijk of er een veld beschikbaar is. Indien er 
voor een inhaalwedstrijd trainingen van teams verzet moeten worden, dan moeten 
teams dit onderling met elkaar regelen. Kijk voor een actueel overzicht van de 
trainingen op onze website. 

4. Na akkoord zal het wedstrijdsecretariaat de KNVB en de aanvrager informeren. De 
aanvrager kan het definitief bevestigen aan de tegenstander. 

5. Zie ook onder: Wat moet er allemaal worden geregeld voor een doordeweekse 
wedstrijd? 

 
KNVB regels B-categorie 
Voor teams die spelen met een najaars- en een voorjaarscompetitie geldt het volgende: 

• Wedstrijden in de periode van 1 januari 2019 t/m 1 juni 2019 (voorjaarsreeks) mogen 
in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor het tweede 
weekend van juni. 

• Verplaatsing kan alleen in onderling overleg. 
• De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. 

Voor teams die spelen met een jaarronde competitie: 
• Wedstrijden in de periode van 1 januari 2019 t/m 1 juni 2019 mogen in onderling 

overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor medio het tweede 
weekend van juni. 

• Verplaatsing kan alleen in onderling overleg. 
• De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. 

 
KNVB-regels A categorie: 
In principe gelden dezelfde regels als bij de B-categorie, met de aanvulling dat de verplaatste 
wedstrijd gespeeld moet worden op een door de KNVB geplande datum. 
 
 


