
PROCEDURE AVOND- EN OEFENWEDSTRIJDEN 
(competitie – KNVB) 
 
Aanvraag wedstrijd – melding wedstrijd door KNVB 
 

 De (hoofd)leider kan een verzoek tot een avondwedstrijd (competitie of beker) 
indienen bij de wedstrijdsecretaris om de wedstrijd te laten plaatsvinden. 

 De wedstrijdsecretaris bespreekt het verzoek met de consul en/of diens 
plaatsvervanger en de kantinebeheerder. De wedstrijdsecretaris besluit of het 
verzoek gehonoreerd wordt. Belangrijk is een goede communicatie tussen 
betrokkenen. 

 De wedstrijdsecretaris informeert de aanvrager omtrent de uitkomst van zijn 
verzoek. De wedstrijdsecretaris draagt zorg dat, bij een positief besluit, het 
veld speelklaar wordt gemaakt. 

 Indien nodig informeert de wedstrijdsecretaris de KNVB. 
 De KNVB zorgt ervoor dat het wordt opgenomen in Sportlink en dus op 

voetbal.nl en op de site wordt geplaatst. 
 De aanvrager informeert TC en eventueel andere belanghebbenden, bv 

trainers, over het plaatsvinden van deze wedstrijd. 
 Het kan ook zijn dat de wedstrijd door de KNVB wordt ingepland, dan gaat 

alles automatisch. Indien trainingen gepland staan wordt betreffende trainer  
en de TC door (hoofd)leider van betreffende lichting geïnformeerd. 

 In het geval van beker- en/of competitie wedstrijden informeert de 
(hoofd)leider de scheidsrechterscommissie. Zij zullen er dan alles aan doen 
om een scheidsrechter aan te stelen. Ook dient de (hoofd)leider de kantine 
commissie te informeren. 

 
 
PROCEDURE OEFENWEDSTRIJDEN 
 
Aanvraag wedstrijd 
 

 Ongeacht wie een oefen- en/of lichtwedstrijd (jeugd/senioren) initieert: een 
verzoek tot een oefenwedstrijd moet worden ingediend bij de betreffende 
wedstrijdsecretaris.  

 De wedstrijdsecretaris bespreekt het verzoek met de consul en/of diens 
plaatsvervanger en de kantinebeheerder. De wedstrijdsecretaris besluit of het 
verzoek gehonoreerd wordt. Trainingen gaan voor op oefenwedstrijden 
(uitzondering SVA 1) Belangrijk is een goede communicatie tussen 
betrokkenen. 

 De wedstrijdsecretaris informeert de aanvrager omtrent de uitkomst van zijn 
verzoek. De wedstrijdsecretaris draagt zorg dat, bij een positief besluit, het 
veld speelklaar wordt gemaakt. 

 De wedstrijdsecretaris voert de wedstrijd op de website. 
 De aanvrager informeert TC en eventueel andere belanghebbenden, bv 

trainers, over het plaatsvinden van deze wedstrijd. 
 De aanvrager en bij de jeugd de TC, draagt in samenspraak met de 

wedstrijdsecretaris, zelf de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van 
de wedstrijd en het in goede banen leiden van de organisatie. Denk hierbij aan 
scheidsrechter, ballen, kantinebezetting, openen en afsluiten kleedkamers en 



eventueel het aansteken van de lichtinstallatie enige tijd vooraf i.v.m. het 
opwarmen van de lampen. 

 
 
CONTACTPERSONEN 
 
Wedstrijdsecretaris Senioren / Dames:       

Aad Lansbergen       075-6871474  a.lansbergen@wxs.nl  
Wedstrijdsecretaris Jeugd Junioren:      

Aad Lansbergen       075-6871474  a.lansbergen@wxs.nl  
Wedstrijdsecretaris Jeugd Pupillen:    

Margaret Adrichem       075-6871904 wsp@sva-assendelft.nl  
Consul:      

Wim Zant        075-6874242 w.zant@hetnet.nl  
Kantinebeheer:                                    

Sander v.d. Hoorn        075-6877115     klompenhuis@hotmail.com  
Scheidsrechterscommissie   scheidsrechters@sva-assendelft.nl  
Technische commissie:              TCSVA@sva-assendelft.nl  
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