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Protocol Oefenwedstrijden (woensdagavond/weekeinde)
+ aanvulling oefenwedstrijden voorbereiding.

www.roda23.nl

1) Verzoek voor een oefenwedstrijd (midweeks, alleen op woensdagavond) wordt verstuurd
naar de betreffende wedstrijdsecretaris. De aanvraag moet één week voor aanvang van de
wedstrijd gedaan zijn bij de betreffende wedstrijdsecretaris, dit via
wedstrijdenpupillen@roda23.nl. Aanvragen die na deze tijd binnen komen worden niet meer
in behandeling genomen. Alleen aanvragen die via de email binnenkomen worden in
behandeling genomen (geen aanvragen via whatsapp/sms).
2) De betreffende wedstrijdsecretaris vraagt binnen twee (2) werkdagen of het mogelijk is om de
oefenwedstrijd te kunnen spelen op de aangevraagde datum en informeert ;
A. Bezetting voor kantine (KantineZaken@roda23.nl) ; CC Algemene Zaken
(AlgemeneZaken@roda23.nl, in verband met de kleedkamer-indeling).
3) Bij goedkeuring van de oefenwedstrijd wordt dit doorgegeven aan de aanvrager zodat de
tegenstander kan worden benaderd.
4) Is de tegenstander, datum en tijd bekend van de oefenwedstrijd, dan zal de oefenwedstrijd
door de betreffende wedstrijdsecretaris worden ingevoerd in Sportlink_Club. Daarna zal dit
worden bevestigd aan Kantine Zaken en Algemene Zaken.
5) De betreffende commissie (Jeugd/Senioren) en/of betreffende wedstrijdsecretaris zal belast
zijn met ;
A. Openen Sportpark / kantine ;
B. Ontvangen van teams / scheidsrechter ;
C. Drinken in de rust voor teams / scheidsrechter ;
D. Na afloop, schoonmaken / opruimen kleedkamers en (indien nodig) sluiten Sportpark.
6) Midweeks worden de teams ingedeeld in kleedkamers 21 – 26 (indien mogelijk). De
kleedkamers 13-16 & 17-20 blijven dan gereserveerd voor de teams die trainen. Bij
oefenwedstrijden in het weekeinde, gaan deze mee met de reguliere kleedkamer-indelingen.
Bij voorkeur worden midweekse oefenwedstrijden alleen ingepland in de periode wanneer de klok
een uur vooruitgaat en de klok een uur achteruitgaat. Hierdoor komen de trainingen midweeks niet
in gedrang. Mocht er toch een oefenwedstrijd aangevraagd worden tijdens de winterperiode, kan
deze alleen doorgaan als de Technische Commissie ook zijn akkoord geeft. Er moet namelijk
geschoven worden met trainingen.
Bij oefenwedstrijden in het weekeinde geldt ook de regel dat alleen aanvragen, die op zijn minst
één week voor aanvang van de oefenwedstrijd, bij de betreffende wedstrijdsecretaris binnen
komen, in behandeling worden genomen.
De betreffende wedstrijdsecretaris kijkt naar beschikbare velden (middels Sportlink_Club,
accommodatiebezetting) en voert de wedstrijd in via Sportlink_Club. Dit nadat bekend is tegen
welke tegenstander er wordt gespeeld.
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Oefenwedstrijden – periode voorbereiding voor het seizoen en
na afloop
Voor oefenwedstrijd in de periode voor het seizoen en direct na het seizoen (dus de voorbereiding),
kunnen oefenwedstrijden daar waar mogelijk is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
worden ingepland. Wel worden de oefenwedstrijden geclusterd en leiden de reguliere trainingen
(indien deze er zijn) hier niet onder, tenzij anders is afgesproken met de Technische Commissie.
De TC kan afwijken van zowel de keuze van het veld (KG/gras) als start en einde van de periode
indien hier zwaarwegende redenen voor zijn. Dit zal dan worden besproken met de betreffende
wedstrijdsecretaris en Algemene Zaken.
Voor deze dagen kan kantinebezetting worden aangevraagd maar kan niet worden gegarandeerd.
De te volgen punten, 1 t/m 6, zoals hiervoor beschreven gelden voor deze aanvragen ook.
De exacte data voor deze periode zal jaarlijks worden vastgesteld, maar zal altijd zo rond drie (3) weken voor
aanvang van de eerste bekerwedstrijden zijn. En enkele weken na de laatste speelronde. Dit aantal zal bepaald
worden van wanneer de laatste competitiewedstrijden zijn tot één of twee weken na de sluiting van de
overschrijvingen van de KNVB.

Voor het seizoen 2020 / 2021 gelden de volgende data.
oefenwedstrijden voorbereiding (start seizoen)
- week 33
10 – 14 augustus 2020
- week 34
17 – 21 augustus 2020
- week 35
24 – 28 augustus 2020
- week 36
31 augustus – 4 september 2020
- week 37
7 – 11 september 2020
- week 38
14 – 18 september 2020
- week 39
21 – 25 september 2020
(bekerwedstrijden :
(competitie :

29/30 augustus, 5/6 september en 12/13 september 2020)
start 19/20 september en pupillen (fasen voetbal) 5/6 september 2020)

regulier protocol oefenwedstrijden (alleen op woensdagavond)
- week 40 – 52
- week 1 – 19
oefenwedstrijden voorbereiding (afloop van het seizoen)
- week 18
3 – 7 mei 2021
- week 19
10 – 14 mei 2021
- week 20
17 – 21 mei 2021
- week 21
24 – 28 mei 2021
- week 22
31 mei – 4 juni 2021
- week 23
7 – 11 juni 2021 **
- week 24
14 – 18 juni 2021 **
*
**

natuurgrasvelden gesloten van t/m ? augustus 2020
afhankelijk van wanneer de grasvelden dicht gaan (anders alleen gebruik van KG-velden)
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