
  Wedstrijd verplaatsen 

Inventariseer bij aanvang van de 

competitie of er tijdens vakanties en 

feestdagen genoeg spelers zijn om 

te kunnen voetballen. Denk hierbij 

aan de herfst-, voorjaars- en 

meivakantie, maar ook aan lange 

weekenden rondom bijvoorbeeld 

Goede Vrijdag, Koningsdag en 

Hemelvaartsdag. 

Als blijkt dat je te weinig spelers hebt, probeer dan eerst bij een ander team te 

lenen. Hebben andere teams ook te weinig, kies er dan voor om één wedstrijd te 

verplaatsen en de spelers van dat elftal uit te lenen aan een ander team. 

Mocht uiteindelijk toch blijken dat spelen op een bepaalde dag onmogelijk is, dan 

moet je de wedstrijd verplaatsen. Dat gaat als volgt: 

Thuiswedstrijd 

Neem contact op met de wedstrijdsecretaris en doe een voorstel voor een nieuwe 

speeldatum. De wedstrijdsecretaris kijkt of op die datum een veld beschikbaar is. 

Als een geschikte datum is gevonden, neemt de wedstrijdsecretaris contact op met 

de tegenstander. Bij akkoord zorgt hij dat de wedstrijd verplaatst wordt. Bij geen 

akkoord moet er een nieuwe datum gevonden worden. 

Uitwedstrijd 

Neem contact op met de leider/wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Zorg dat je 

samen tot een nieuwe speeldatum komt. Het is wel belangrijk dat de 

wedstrijdsecretaris van onze vereniging op de hoogte wordt gebracht, want hij moet 

via Sportlink akkoord geven. 

Belangrijk: 
• Verzoek om te verplaatsen uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijddatum doorgeven. 

Vakanties, verjaardagen en andere activiteiten zijn namelijk ver van tevoren 

bekend. Een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt dus bij de spelers/ouders. 

Zij benadelen de rest van het team als ze hun afwezigheid te laat/niet doorgeven. 

Los van het feit dat het verplaatsen vaak dagen in beslag neemt, is de 

tegenstander niet verplicht akkoord te gaan. Dan sta je óf met te weinig spelers op 

het veld, óf je komt niet opdagen met een boete of opheffing van het team tot 

gevolg. 
• Ziekte van spelers is geen excuus. Van tevoren kun je er al voor zorgen dat je 

genoeg spelers hebt om eventuele ziekte op te vangen. 



• Hoe eerder het verplaatsen bekend is, des te eerder dit ingepland kan worden op 

een inhaaldag. Hoe later, des te groter de kans is dat je door de week moet gaan 

spelen. 
• Alle wedstrijden in categorie A moeten altijd voor de vastgestelde speeldatum 

worden gespeeld. Wedstrijden in categorie B mogen zowel voor als na de 

vastgestelde speeldatum worden gespeeld. 

 

• Wedstrijdsecretariaat: 

o Senioren heren en dames: 
o Henk Assen     06-25 41 36 62  wedstrijdsecretaris@vvdalen.nl 

 

o Jeugd:  
o André Ruinemans    jeugdwedstrijdsecretaris@vvdalen.nl 
o Bij voorkeur WhatsApp: 06-12 61 69 52  (na 18.00 uur) 
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