
Word mijn wedstrijd afgelast?

Is er een algehele 
afgelasting door de KNVB?

(zeer zeldzaam)

NEE

JA

Wedstrijdsecretaris wordt op de 
hoogte gebracht door de KNVB en de 
wedstrijd wordt direct afgelast in de 

Voetbal.nl app door de KNVB

Mijn wedstrijd is op veld 1 
(kunstgras)

Controleer in de Voetbal.nl app 
op welk veld je speelt onder de 

desbetreffende wedstrijd en dan 
LOCATIE

Mijn wedstrijd is op veld 2 
(natuurgras)

JA JA

NEENEE

De verenigingsconsul keurt 1 of beide 
veld(en) af en brengt 

wedstrijdsecretaris op de hoogte

NEE JA

Is er kans op verbetering tot 2 uur voor 
aanvang wedstrijd?

NEEJA

Er wordt gewacht tot uiterlijk 2 uur 
voor de wedstrijd voor de definitieve 

beslissing genomen wordt

Mijn wedstrijd is A-categorie 
(vraag dit na bij de trainer/trainster) 

JA

De A-categorie wedstrijden dienen voor te gaan op de B-
categorie wedstrijden, wanneer er sprake is van afgelasting 

van een veld. Daarbij geldt dat bekerwedstrijden onder de A-
categorie regels vallen

NEE

De 
verenigingsconsul 

keurt het veld 
alsnog goed

NEEJA

Ik speel een wedstrijd in de  A-categorie Ik speel een wedstrijd in de B-categorie

Jouw wedstrijd gaat door mits er geen A-
categorie wedstrijden gespeelt worden op of 
rond het aanvangstijdstip. Als jouw wedstrijd 

tegelijkertijd gespeeld wordt met met een andere 
B-categorie wedstrijd beslist de 

wedstrijdsecretaris wie door gaat. Hierbij wordt 
rekening gehouden met competitiestand, kans op 

uitspelen gehele competitie en eerdere 
afgelastingen 

Jouw wedstrijd gaat voor op alle andere 
B-categorie wedstrijden die eventueel 

gespeeld worden die dag. Als jouw 
wedstrijd tegelijkertijd gespeeld wordt 

met met een andere A-categorie 
wedstrijd gaat het hoogste team voor!

Mijn wedstrijd gaat door!

Wedstrijdsecretaris beslist uiterlijk 2 uur voor aanvang welke 
wedstrijden er definitief doorgaan en welke niet

Mijn wedstrijd gaat door?

Ja Nee

Afgelasting wordt zichtbaar in de 
Voetbal.nl app

Wedstrijd staat niet op afgelast 
in de Voetbal.nl app
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