
Procedure oefenwedstrijden organiseren: 
 

1. Leider/trainer neemt contact met de wedstrijdsecretaris over het voorstellen van een 
oefenwedstrijd. Leider stelt een datum en tijdstip voor: 

• Johan Koster: 06-11252418 
 

2. Wedstrijdsecretaris regelt de volgende partijen: 

 Taak: Contactpersoon: 

1 Goedkeuring veldconsulent Willem van der Leest 06-42221412 

2 Scheidsrechter regelen  Jelle Vlietstra 

3 Kantinepersoneel Geertje de Vries 

4 Klaarzetten wedstrijdveld Jeugdcommissie 

 
3. Bij goedkeuring van de wedstrijd zal de leider bevestiging krijgen en de jeugdcommissie van 

de wedstrijdsecretaris. 
 

4. Wanneer de oefenwedstrijd afgelast wordt zal de procedure afgelaste wedstrijden in werking 
trede. 

 
 
Procedure afgelaste oefen- beker- en competitiewedstrijden op de Heidkamp: 
 
Wanneer de wedstrijd worden afgelast wegens niet bespeelbare velden: 

1. Veld consulent neemt op vrijdag en/of zaterdagochtend vanaf 7:00 uur een besluit of de 
thuiswedstrijden voor de jeugd doorgaat. Dit wordt in eerste instantie doorgegeven aan de 
wedstrijdsecretaris: 

• Johan Koster: 06-11252418 
 

2. Wedsecretaris informeert de volgende partijen: 
 

 Taak: Contactpersoon: 

1 De scheidsrechter Jelle Vlietstra 

2 De wedstrijdsecretaris van de tegenpartij Tegenpartij 

3 De leiders Via Jeugdcommissie 

4 De kantinepersoneel Merel  (indien er verder geen 
thuiswedstrijden worden gespeeld).  
06-82708874 

 
3. De leiders brengen vervolgens de spelers en/of ouders van de spelers op de hoogte. 

 
 
De wedstrijd wordt afgelast door de tegenstander: 
 

1. Als zowel via de wedstrijdzaken app een jeugdwedstrijd door de tegenpartij afgelast wordt of 
telefonisch zal de wedstrijdsecretaris dezelfde partijen infomeren zoals hierboven 
aangegeven. 

 
 
 
 
 



 
 
 
De wedstrijden worden door de KNVB afgelast 
Bij slechte en/of extreme weersomstandigheden kunnen door de KNVB alle amateurwedstrijden 
worden afgelast. Dit besluit neemt de KNVB vrijwel altijd op de vrijdag en in enkele gevallen op de 
zaterdag voor 7.30 uur. 
 
De KNVB maakt de centrale afgelasting bekend via www.knvb.nl, teletekst pagina 603, voetbal.nl app 
en soms via de media. Alle jeugdteams V.V. Suameer vallen onder district Noord, categorie B. 
Bij een algehele afgelasting door de KNVB worden leiders en spelers niet op de hoogte gebracht door 
de wedstrijdsecretaris. 
 

 


