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1. VOORWOORD:
Voor u ligt een document wat gebruikt wordt door FC De Bilt bij wedstrijdwijzigingen en
overige procedures.
FC De Bilt hoopt hiermee te bereiken dat alle coaches/leiders van de Pupillen-, en Junioren
teams voldoende geïnformeerd worden/zijn om te weten hoe met wijzigingen om te gaan.
Wanneer men zich niet aan de beschreven afspraken houdt resulteert dit in een boete van
de KNVB. Dus het bestuur van FC De Bilt wil u dan ook dringend verzoeken zich te houden
aan de beschreven procedures.
Groet (Jeugd) Bestuur FC De Bilt
2. ALGEMEEN:
Hieronder een paar handige tips (met name voor beginnende coaches).
Het wedstrijdschema voor de komende seizoenen is medio mei beschikbaar (via site
KNVB.nl).
Na de wedstrijd dient de leider (samen met de scheidsrechter) de uitslag door te geven bij
het wedstrijdsecretariaat.
Bij niet op komen dagen van de tegenstander zal dit bij het secretariaat moeten worden
doorgegeven, de wedstrijd wordt in principe niet meer ingehaald (behalve als dit invloed kan
hebben op kampioenschappen/degradatie).
De KNVB geeft uitslagen en wedstrijdwijzigingen door aan Voetbal.nl, het komt vaak voor
dat de gegevens van Voetbal.nl achterlopen. Ga dit niet melden bij de wedstrijdsecretaris,
het is niet anders.
De coach van een team dient zich bij uit en thuis wedstrijden vooraf (ca. 30 min) aan te
melden bij het wedstrijdsecretariaat. Indien het team zelf een ouder (of ander) als
scheidsrechter inzet dient de coach er ook zorg voor te dragen dat de einduitslag direct aan
het wedstrijdsecretariaat doorgegeven zal worden.
Indien een tegenstander dezelfde kleur shirtjes draagt dient de thuisspelende ploeg te
zorgen voor hesjes of een andere kleur shirtjes.
Bij een tekort aan veldspelers dient de coach zelf te zorgen voor een wisselspeler (op de
eerste plaats een speler uit de zelfde leeftijdscategorie).
Indien er vanuit de vereniging geen scheidsrechter is aangewezen zal de coach er zorg voor
moeten dragen dat een ouder (of ander) de wedstrijd zal leiden (fluit en wedstrijdbal kunnen
opgehaald worden bij het wedstrijdsecretariaat).
Trainers en coaches dienen te allen tijde onbesproken gedrag te vertonen op en langs het
veld bij trainingen en wedstrijden. Bij overtreding zal desbetreffende trainer/coach direct
door de TC uit zijn functie kunnen worden ontheven.
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3a. VERPLAATSEN VAN competitie WEDSTRIJDEN:
Indien je een competitiewedstrijd wil verplaatsen dien je eerst met de tegenstander een
nieuwe datum te bepalen.
Bij UITwedstrijden met de tegenstander een nieuwe datum overleggen, de tegenstander
doet dan een verzoek in Sportlink, dat verzoek komt bij Bas Buis terecht en hij kan dat dan
akkoord verklaren.
Bij Thuiswedstrijden zal er ook gekeken moeten worden of er een veld beschikbaar is
(aanvragen via wedstrijdzaken@fcdebilt.nl)
Op het moment dat er een nieuwe datum met de tegenstander overeen gekomen is dan een
mail sturen naar jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl (Bas Buis zal dat via Sportlink Club
aanvragen). De wedstrijdsecretaris (verenigingsofficial) van de andere vereniging krijgt een
e-mail met het bericht dat er een verzoek klaarstaat. Gaat deze vereniging akkoord met de
voorgestelde wijziging, dan ontvangen beide verenigingen een e-mail met de bevestiging
dat het verzoek is gehonoreerd en wordt dit bij de KNVB in het systeem aangepast.
Men ziet de wijziging terug in Sportlink Club en op Voetbal.nl.
Aanvragen tot wedstrijdwijzigingen (INCLUSIEF DE GOEDKEURING VAN DE
TEGENSTANDER) dienen voor maandag 24.00 uur voorafgaande aan de zaterdag
doorgegeven te worden aan via jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl (Bas Buis)
Wanneer een wedstrijd te laat wordt afgezegd door de tegenstander maar er wel overleg is
met de tegenstander, blijft de wedstrijd op ‘gepland’ staan totdat er een nieuwe datum
bekend is.
Het doorgeven van de nieuwe datum zal door Bas Buis aan de KNVB worden gestuurd.
Wanneer de tegenstander de wedstrijd te laat afzegt en er geen overleg plaats vindt voor
een nieuwe datum dan dient de coach van het team van FC DE Bilt op het
wedstrijdformulier BNO (Bezoekers Niet Opkomen dagen) te vermelden.
In dat geval krijgt het team wat zich te laat heeft afgemeld een boete en punten in mindering
en zal de KNVB de wedstrijd opnieuw inplannen (als dat voor de competitie noodzakelijk is).
Thuisverenigingen kunnen tot 8 dagen voor de wedstrijd in Sportlink Club eenzijdig de
aanvangstijd aanpassen (dit gaat ALTIJD via Bas Buis (jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl)
De wedstrijden dienen binnen 2 weken (A-categorie) en 1 maand (B-categorie) ingehaald te
worden.
Deze wedstrijden dienen altijd midweeks gespeeld te worden.
NOOT: Tijdens de Wintertijd is het lastig om wedstrijden te verplaatsen (ivm het feit dat er
dan een veld met kunstlicht beschikbaar moet zijn).
Het onderling wisselen van tijden en velden is alleen mogelijk in overleg met de coordinator
van de betreffende leeftijdsgroep.
Op vrijdag kunnen er geen wedstrijden gespeeld worden bij Fc De Bilt.
Wedstrijden ‘eruit halen’ kan niet --> je moet altijd een nieuwe datum met de tegenstander
afspreken.
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3b. VERPLAATSEN VAN beker WEDSTRIJDEN:
In de BEKER competitie kan een wedstrijd alleen verplaatst worden in overleg met de
competitie leider (van de KNVB), en dient binnen 10 dagen na oorspronkelijke datum
gespeeld te zijn.
Het één en ander hangt af wanneer de volgende ronde gepland is. Dit geldt trouwens alleen
voor de B categorie. Ook deze procedure verloopt via Bas Buis
jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl.
In de A categorie kan men zo wie zo geen bekerwedstrijd verzetten.
4a. VRIJSTELLING VAN competitie WEDSTRIJDEN (SNIPPER/BAALDAGEN):
Alleen elftallen uitkomende in de categorie B kunnen gebruik maken van de regeling dat
maximaal 1 wedstrijd per seizoen een verzoek tot vrijstelling (=snipper/baaldag) kan worden
ingediend. Deze dag moet vallen tussen 1 september en het 1ste volle weekend van maart.
Dit houdt in dat er een geplande wedstrijd op de aangevraagde datum uit het programma
gehaald wordt en dat de KNVB deze op een ander moment in zal plannen. Vaak gebeurt dit
in een gepland inhaalweekend.
Na het 1ste weekend maart wordt een verzoek tot vrijstelling niet meer verleend.
Verenigingen hebben dan wel de mogelijkheid om – in overleg met de tegenstander – de
wedstrijd binnen een maand voor of na de oorspronkelijke datum op een doordeweekse
avond te spelen (voor de procedure zie hoofdstuk 3). Verzoeken tot vrijstelling
(snipper/baaldag) van een wedstrijd kunnen tot uiterlijk maandag 24.00 uur voorafgaande
aan het betreffende weekeinde worden ingediend via jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl (Bas
Buis)
Alle verzoeken kunnen alleen per e-mail (jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl (Bas Buis))
aangevraagd worden, en zullen via voetbal.nl bekeken kunnen worden.
Alle verzoeken tot vrijstelling en verzetten van een wedstrijd moeten de goedkeuring
van de KNVB hebben dan pas zijn ze geldig. Neem niet rechtstreeks contact op met
de KNVB (dit gaat via jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl (Bas Buis))
In de categorie A kan geen vrijstelling worden aangevraagd. Slechts in zeer dringende
gevallen kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de competitieleider van de
KNVB. Speciale verzoeken om uitstel van wedstrijden bij jubilea en religieuze redenen
moeten minstens 8 weken voor de speeldata schriftelijk worden ingediend.
4b. VRIJSTELLING VAN beker WEDSTRIJDEN (SNIPPER/BAALDAGEN):
Voor bekerwedstrijden is het niet mogelijk een baaldag op te nemen.

Informatie:
Seizoen/versie:

Procedures/wedstrijdinformatie
2018-2019/01

pagina 6 van 7

5. AFGELASTE WEDSTRIJDEN INHALEN:
De KNVB zal de afgelaste wedstrijden (door weersinvloeden of bij niet op komen dagen)
opnieuw inplannen op de daarvoor speciale aangewezen inhaalweekenden.
De KNVB plant deze wedstrijden zelf in, FC de Bilt heeft daar geen invloed op.
Wanneer de inhaalwedstrijden ingepland zijn, kan een wedstrijd wel verplaatst worden
(volgende de regels van Hoofdstuk 3).
6. OEFEN WEDSTRIJDEN:
T.b.v. THUISwedstrijden geldt het volgende:
A) OP ZATERDAG:
Eerst een mail aan wedstrijdzaken@fcdebilt.nl, de veldindeler kijkt of hij een veld
beschikbaar heeft (mocht er een scheidsrechter nodig zijn, dan dit melden aan
scheidsrechterszaken@fcdebilt.nl
Bij akkoord kan de tegenstander geïnformeerd worden.
Ook graag de kantine inlichten: kantine@fcdebilt.nl
B) DOOR DE WEEKS:
• Wintertijd: Niet mogelijk tenzij, de coach in samenspraak met een andere coach
regelen om een veld te delen (gaat alleen maar als je samen met een ander team
een ½ veld deelt). In overleg met de coördinator kan gekeken worden of een
oefenwedstrijd gespeeld kan worden ten tijde van de training van een betreffende
leeftijdscategorie. Dit dient dan vooraf met de coördinator overlegt te worden net als
met de betreffende teams die op het bewuste veld trainen. Dit overleg zal de
coördinator voeren.
• Zomertijd: Eerst een mail aan wedstrijdzaken@fcdebilt.nl, de veldindeler kijkt of hij
een veld beschikbaar heeft (mocht er een scheidsrechter nodig zijn, dan dit melden
aan scheidsrechterszaken@fcdebilt.nl Bij akkoord kan de tegenstander
geïnformeerd worden.
Op vrijdag kunnen er geen wedstrijden gespeeld worden bij Fc De Bilt.
T.b.v. UITwedstrijden geldt het volgende:
De coach/leider dient de wedstrijd zelf te regelen (geen contact met Bas Buis).
7. TOERNOOIEN:
Competitie en beker wedstrijden gaan voor Toernooien.
Let op Toernooien worden gepland op inhaal/bekerdagen.
Het kan dus zijn (met name als er in de winter veel afgelastingen zijn door slecht weer) dat
de KNVB van de inhaaldagen gebruik gaat maken.
En zoals reeds genoemd: competitie (en beker) wedstrijden gaan voor toernooien (wees
dus voorzichtig).
De data van de inhaaldata en de bekerdata staan op voetbal.nl.
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8. VAKANTIETIJD/ OPEN SCHOOLDAGEN
Geldt eigenlijk voor de teams onder de 15 jaar:
Zorg ervoor dat je zsm een inventarisatie maakt hoeveel spelers je hebt voor een team
tijdens vakantietijd, het gebeurt nog te vaak dat er in de laatste week voor de vakantie erg
veel wijzigingen zijn.
Bij het verzoek tot een wedstrijdwijziging, graag altijd de datum, de tegenstander (en het
team), het tijdstip (uit of thuis) en het wedstrijdnummer doorgeven aan Bas Buis
(jeugdwedstrijdzaken@fcdebilt.nl), het wedstrijdnummer is te vinden op de site van FC De
Bilt (onder het kopje ‘wedstrijdprogramma’).
Ook tijdig inventariseren welke O13 teams (en soms O11 teams) naar de open schooldagen
gaan van het voortgezet onderwijs. De open schooldagen zijn altijd in januari en februari.
In de meivakantie zijn er traditioneel veel aanvragen tbv wedstrijdwijzigingen. Inventariseer
van te voren of er voldoende spelers zijn om in de meivakantie wedstrijden te spelen.
9. OVERIG
‘Fake’ uitslagen worden door FC De Bilt niet doorgegeven aan de KNVB. De wedstrijden
dienen gespeeld te worden!
De KNVB kent geen winterkampioen toe!.
Binnen FC De Bilt wordt dit intern geregeld, in overleg met de coördinatoren.
Het spelschema van alle teams is te zien op de site van de KNVB:
Zoek onder: Speeldagenkalender West 1 seizoen 2019-2020
10. TOT SLOT:
Er zijn dit seizoen 54 jeugdteams, daarom het verzoek om zich aan bovenstaande regels te
houden, zo voorkomen we dat er een hoop extra werk gedaan hoeft te worden.
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