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Protocol verplaatsen wedstrijden  
 
Het gebeurt regelmatig, spelers zijn op vakantie, er zijn blessures, de trainer is niet aanwezig, etc. In zulke gevallen 
wil je wellicht een wedstrijd verplaatsen. Hiervoor heeft de KNVB een aantal regels opgesteld die verschillend zijn 
voor bijvoorbeeld categorie A en B en of het een competitie- of bekerwedstrijd betreft. Hieronder volgt voor 
Roda ’23 wat je kunt doen als je denkt een wedstrijd niet te kunnen spelen. 
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1 Categorie A of B 
 
Voor dit protocol is het relevant of een team categorie A of B speelt. 
 
Voor het seizoen 2022/’23 geldt voor de categorie A de volgende indeling: 
 
 
Categorie A 

• Mannen veldvoetbal standaard Tweede divisie tot en met de vijfde klasse. 
• Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve tweede klasse. 
• Mannen veldvoetbal O23 competitie.* 
• Vrouwen veldvoetbal Eredivisie Vrouwen tot en met derde klasse. 
• JO13 t/m JO19 (Ere)divisie tot en met de Hoofdklasse. 
• Hoofdklasse, eerste klasse MO13 t/m MO20 en Divisie 1 MO17 / MO20 
• (de categorie A meiden wijkt op enkele onderdelen af van de standaard categorie A) 

* Geldt alleen voor de divisies landelijk 
 
Teams die in het seizoen 2022/’23 in de overige klassen spelen behoren tot de categorie B. 

2 Bekervoetbal  
 
De KNVB publiceert ieder jaar het Bekerbesluit. Voor seizoen 2022 – 2023 is het besluit hier te vinden: 
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/27302/bekerbesluiten-districten-2022-2023 
 
Voor dit document is het volgende artikel relevant voor JO13 tm JO19 
 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk en ook de baaldagenregeling is voor bekerwedstrijden niet van toepassing. 
Verplaatsen van poulewedstrijd is wel toegestaan. Voor Groep 1 (divisie) geldt dat met goedkeuring van de 
tegenstander en de KNVB kan een wedstrijd worden verplaatst naar een datum t/m uiterlijk 22 september 2022. 
Daarnaast moet de eventuele scheidsrechter ook over de verplaatsing worden ingelicht. Voor Fase 1 geldt dat met 
goedkeuring van de tegenstander en de KNVB kan een wedstrijd worden verplaatst naar een datum welke is 
gelegen maximaal 1 week later dan de vastgestelde slotdatum van de poulefase. 
 
Voor een gedetailleerde uitleg van de voorwaarden, lees eerst het hierboven genoemde Bekerbesluit voordat je 
contact opneemt met het wedstrijdsecretariaat. 

3 Competitievoetbal 
 

3.1 Optie 1: Een Roda ’23 team wil een competitiewedstrijd verplaatsen 
 
Indien je een wedstrijd niet kunt spelen neem dan zelf contact op met de tegenstander. De gegevens zijn meestal 
te vinden op de website van de betreffende club. Betrek altijd het wedstrijdsecretariaat bij het onderzoeken of 
een wedstrijd kan worden verplaatst. 
 
Zodra beide teams een datum/tijd hebben kunnen vinden om de wedstrijd in te halen, zal het 
wedstrijdsecretariaat een verzoek in Sportlink indienen om de wedstrijd te verplaatsen. Als de KNVB én de 
tegenpartij het verzoek heeft geaccepteerd, wordt het nieuwe tijdstip gepubliceerd op voetbal.nl 
 
Als je contact opneemt met de tegenstander en het wedstrijdsecretariaat vermeld dan minimaal onderstaande 
gegevens in je e-mail. Dan hebben alle partijen de informatie die nodig is om e.e.a. te regelen in Sportlink: 
 

• Wedstrijdnummer. Dit nummer vindt je op voetbal.nl of in de app. 
• Oorspronkelijke teams: bv Hooglanderveen 1 vs Roda ’23 Rksv 1 

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/27302/bekerbesluiten-districten-2022-2023
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• Oorspronkelijke datum: bv Zondag 24 oktober 2021 14:00 
• Voorgestelde datum: bv Zondag 31 oktober 2021 14:00 
• Voorgestelde accommodatie: bv ongewijzigd of verzoek tot wijzigen naar accommodatie tegenstander 
• Reden om wedstrijd te verplaatsen 

o Let op: Corona heeft een speciale status binnen de KNVB. Vermeld dit altijd indien dit van 
toepassing is. 

 
Figuur 1: Wedstrijdnummer op voetbal.nl 

3.2 Optie 2: De tegenstander wil een competitiewedstrijd verplaatsen 
 
Indien de tegenstander een competitiewedstrijd wil verplaatsen kan dit op meerdere manieren bij het Roda ’23 
team kenbaar worden gemaakt 

1) De tegenstander neemt contact op met het wedstrijdsecretariaat 
2) De tegenstander doet een wijzigingsverzoek in Sportlink 
3) De tegenstander neemt contact op met een andere functionaris binnen Roda ’23 (Leider, 

Coordinator, Bestuur) 
 
Ad 1) Het wedstrijdsecretariaat stuurt het verzoek door naar de betreffende leider van het Roda ’23 team. Zodra 
beide teams een nieuwe datum zijn overeengekomen dient de tegenstander het verzoek in Sportlink in te dienen. 
Het wedstrijdsecretariaat van Roda ’23 keurt deze pas goed als er vanuit het Roda ’23 team akkoord is gegeven en 
aan alle andere voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld beschikbaarheid veld) 
 
Ad 2) Het wedstrijdsecretariaat stuurt het verzoek door naar de betreffende leider van het Roda ’23 team. Het 
wedstrijdsecretariaat van Roda ’23 keurt het verzoek pas goed als er vanuit het Roda ’23 team akkoord is gegeven 
en aan alle andere voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld beschikbaarheid veld) 
 
Ad 3) De functionaris informeert het wedstrijdsecretariaat over het verzoek. Hierna volgt het proces zoals bij 1) 

4 Voorwaarden inhaalwedstrijden 
 

4.1 Voorwaarden Roda ‘23 
 
Het thuis spelen van een inhaalwedstrijd is mede afhankelijk van de reeds door de KNVB geplande competitie- of 
bekerwedstrijden die er dan zijn, en/of het houden van een thuistoernooi bij Roda ‘23. Het wedstrijdsecretariaat 
bepaalt of een wedstrijd op een bepaalde dag/tijd kan worden gespeeld en op welk veld. 
 
Het doordeweeks ’s avonds inhalen van een competitiewedstrijd is in principe niet mogelijk. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen kan hiervoor worden afgeweken. Dit gebeurt altijd in overleg met de Jeugdcommissie en de 
Technische Commissie. De regel is dat (geplande) trainingen niet wijken voor inhaalwedstrijden. 
 
Het zonder overleg met het wedstrijdsecretariaat van Roda ’23 verplaatsen van thuiswedstrijden is dus niet 
toegestaan. 
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4.2 Voorwaarden KNVB 
 
Voor clubs is het mogelijk om wedstrijden te verplaatsen. Naast het verplaatsen van de datum en/of tijd kunnen 
de wedstrijden ook verplaatst worden naar het terrein van de tegenstander. 
 

4.2.1 Aanpassen aanvangstijd categorie A en B 
 
Verenigingen kunnen zowel in de categorie A als de categorie B tot acht dagen voor de wedstrijd via de 
accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. Dit geldt voor alle wedstrijden in de 
categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren en vrouwen tot en met de eerste klasse, en alle 
divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal in de 4e divisie of hoger (uitzondering geldt voor de JO19 waarvoor dit van 
toepassing is voor de 2e divisie of hoger). Voor deze competities geldt dat een voorgestelde wijziging niet direct in 
het wedstrijdprogramma wordt aangepast, maar dat goedkeuring van de KNVB noodzakelijk is. Alle betrokkenen 
krijgen achteraf via de wedstrijdwijzigingen bericht; hetzij automatisch, hetzij na goedkeuring door de KNVB. Is de 
termijn korter dan acht dagen, dan kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met 
goedvinden van de competitieleider. 
 

4.2.2 Verplaatsen wedstrijden categorie A 
 
Wedstrijden in de categorie A mogen verplaatst worden indien beide partijen hiermee akkoord gaan. De wedstrijd 
moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden. Alle nog te spelen wedstrijden zijn 
uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk. 
 
Let op: Voor het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams geldt een andere regeling. Het verzoek tot 
verplaatsen van een wedstrijd naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum voor 
standaardteams kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden: 
 

• Beide verenigingen dienen akkoord te gaan en dit te melden bij de KNVB. Verenigingen kunnen dit zelf 
regelen via een hiervoor beschikbaar gestelde functionaliteit binnen Sportlink Club. Bekijk de handleiding 
van Sportlink voor meer informatie; 

• De wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn vóór de eerstkomende speelronde; 
• De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven; 

en. 
• Na 1 mei is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk. 

 
Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden dan heeft de medewerker wedstrijdzaken nog altijd het recht 
om het verzoek, bijvoorbeeld vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan, het eventueel 
kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen 
ten behoeve van een volledig programma. 
 
Let op: Voor bekerwedstrijden gelden andere regels. Zie hiervoor het Bekerbesluit zoals genoemd in 
Bekervoetbal. 
 

4.2.3 Verplaatsen wedstrijd categorie B 
 
Categorie B, m.u.v. het fasevoetbal 
Competitiewedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 24 september t/m 31 december 2022 mogen in 
onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2023 gespeeld zijn. Wedstrijden die 
vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar 
moeten gespeeld zijn vóór 23 juni 2023. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke 
speeldagdatum. 
 
Categorie B fasevoetbal  
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Wedstrijden van de jeugdcompetities mogen in onderling overleg verplaatst worden. Hiervoor geldt per categorie 
wel een uiterste speeldatum welke loopt tot en met het eerstvolgende speelweekend na de slotronde van de fase. 
Aangezien dit per district kan afwijken, adviseren wij hiervoor de speeldagenkalenders te raadplegen. Ook voor de 
meidencompetities wijkt dit af, kijk voor de uiterste speeldatum voor deze competities op verplaatsen van 
wedstrijden MO13 t/m MO20 | KNVB (https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-
competities/vernieuwen-competitieaanbod-mo13---mo20/verplaatsen-van-wedstrijden). 
 
Let op: Voor bekerwedstrijden gelden andere regels. Zie hiervoor het Bekerbesluit zoals genoemd in 
Bekervoetbal. 
 
Aanvragen snipperdag/baaldag categorie B 
 
Voor het aanvragen van een snipperdag geldt een uiterste datum van 4 (zaterdagvoetbal) en 5 maart 
(zondagvoetbal) 2022. Hieronder staat alle specifieke informatie vermeld. 
 
In de categorie B veldvoetbal is het per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een snipperdag, ook wel 
baaldag genoemd, aan te vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het eerste 
volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld.  
 
Voor zowel pupillenteams als voor teams in de nieuwe MO13 t/m MO20-competitie is het niet mogelijk een 
snipperdag aan te vragen. Ook voor bekerwedstrijden kan er geen snipperdag worden aangevraagd. 
 
Een snipperdagverzoek moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur bij het betreffende district binnen zijn. Voor dit seizoen 
worden snipperdagverzoeken verleend tot en met 4 en 5 maart 2023. Het gaat hierbij om de wedstrijddatum en 
niet om het moment van aanvragen. Na de aanvraag krijgen alle betrokkenen via de wedstrijdwijzigingen een 
bericht van de verplaatsing. Het in onderling overleg verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag. 
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