
 
 

 

Aan Alle verenigingen 
Van Competitiezaken 
CC  
Datum 9 januari 2018 
Onderwerp Afgelaste wedstrijden en het verplaatsen van wedstrijden naar inhaalweekenden 
 

Geachte (wedstrijd) secretarissen, 
 
Aankomend seizoen (2018) heeft de afdeling Competitiezaken meerdere inhaalweekenden in de speelkalenders 
opgenomen. Vanaf het seizoen 2018 wordt er namelijk een nieuwe inhaalprocedure voor de Wedstrijdsport 
geïntroduceerd. Er is gebleken dat de werkwijze van de afgelopen jaren, waarbij afgelaste wedstrijden door 
Competitiezaken naar de fictieve datum 31 juli / 31 oktober werden verplaatst, niet goed genoeg werkte. Veel 
wedstrijden bleven op die fictieve datum gepland staan terwijl de verenigingen deze wedstrijden zelf moesten 
inplannen. Hieronder leest u hoe de nieuwe werkwijze met ingang van seizoen 2018 werkt. 
 
Afgelaste wedstrijden 
Wanneer een wedstrijd wordt afgelast is het belangrijk dat de verenigingen het DWF altijd verwerken en insturen 
met daarbij de status dat de wedstrijd is afgelast. Afgelaste wedstrijden worden voortaan door Competitiezaken 
automatisch verplaatst naar een, op de speelkalender aangegeven, inhaaldag. Wanneer een inhaaldag al bezet is, 
gebruikt Competitiezaken de eerstvolgende inhaaldag (in eerste instantie niet in hetzelfde weekend en/of 
dezelfde week). Wanneer er geen inhaaldag meer beschikbaar is, plant Competitiezaken de wedstrijd op een 
doordeweekse avond in of op een vrije weekenddag (hierdoor kan het zijn dat teams zowel op zaterdag als 
zondag in één weekend moeten spelen). Het staat de verenigingen vrij om in onderling overleg de speeldatum 
aan te passen. Wanneer dit niet gebeurt moet er gespeeld worden op de door Competitiezaken gekozen datum.  
 
Inhaaldagen ook door de vereniging te gebruiken? 
De inhaalweekenden zijn ook te gebruiken door de verenigingen. Competitiezaken heeft ervaren dat er vanuit de 
verenigingen behoefte is om deze inhaalweekenden soms te gebruiken. Het is echter niet de bedoeling dat de 
verenigingen deze weekenden bijvoorbeeld direct aan het begin van het seizoen al vol gaan plannen. Vanuit 
Competitiezaken adviseren wij juist om dit zo min mogelijk te doen. De bedoeling is dat de inhaalweekenden in 
eerste instantie de afgelaste wedstrijden moeten opvangen. De vereniging loopt het risico dat wanneer alle 
inhaalmomenten volgepland worden voordat er überhaupt een wedstrijd is afgelast dat elke afgelaste wedstrijd 
door Competitiezaken ingepland moet worden op een doordeweekse avond of een tweede weekenddag 
(wanneer een vereniging bijvoorbeeld niet over een lichtinstallatie beschikt). 
 
Maximaal twee maanden later spelen 
Net als vorig seizoen geldt in alle klassen dat een wedstrijd altijd op een eerdere datum mag worden gespeeld, 
mits gemeld aan Competitiezaken. Wedstrijden mogen maximaal twee maanden later dan de officiële 
wedstrijddatum worden gespeeld. Uitzondering op deze regel is wanneer een thuiswedstrijd wordt omgeruild 
met de returnwedstrijd. Wedstrijden die na de zomerstop ingepland staan moeten vóór de laatste officiële 
speelronde worden gespeeld. Voor deze wedstrijden geldt de regel van maximaal 2 maanden niet. Afgelaste 
wedstrijden worden door Competitiezaken ook altijd binnen de periode van twee maanden ingepland. 
 
Voorbeeld:   
Een wedstrijd staat gepland op 18 april 2018. De wedstrijd mag, na onderling overleg, verplaatst worden, maar 
moet uiterlijk 18 juni 2018 gespeeld zijn. Als de wedstrijd naar 17 juni 2018 wordt verplaatst is het dus niet 
mogelijk om de wedstrijd daarna nogmaals te verplaatsen naar een datum na 18 juni 2018.  
 
 
  



 
 

 

Wedstrijden die te lang blijven staan worden opnieuw ingepland 
Het voordeel van het DWF is dat de uitslagen en standen nagenoeg direct worden bijgewerkt. Ook is het voor 
Competitiezaken een bevestiging dat de wedstrijd daadwerkelijk is gespeeld. Wanneer een wedstrijd niet is 
gespeeld, is er altijd een vervolgactie van één of beide verenigingen vereist. Hieronder vindt u een opsomming 
van de verschillende acties: 
 

Status wedstrijd Wat te doen Door wie 

Wedstrijd wordt afgelast Afgelasting verwerken via het DWF Thuisvereniging / scheidsrechter 

Wedstrijd is begonnen en wordt 
gestaakt 

Staken verwerken via het DWF 
Verklaring insturen aan Competitiezaken  

Thuisvereniging / scheidsrechter 
Beide verenigingen 

Eén of beide teams komen niet 
opdagen 

Niet opkomen verwerken via het DWF 
Verklaring insturen aan Competitiezaken  

Thuisvereniging / scheidsrechter 
Beide verenigingen 

Er wordt op het laatste moment 
een nieuwe datum afgesproken 

Wedstrijdwijzigingsverzoek invoeren en 
afhandelen via Sportlink Club* 

Beide verenigingen 

Eén van de teams heeft het DWF 
niet ingevoerd waardoor het DWF 
niet afgerond kan worden 

De betreffende vereniging aanspreken 
het alsnog te doen. Als het team alsnog 
niet het DWF invult  dan een e-mail aan 
dwf@knbsb.nl sturen 

Scheidsrechter 

Het versturen van het DWF werkt 
niet 

E-mail sturen aan dwf@knbsb.nl  Thuis- of uitvereniging 

* De nieuwe speeldatum moet binnen twee dagen na de officiële wedstrijddatum door beide teams in Sportlink goedgekeurd zijn. Als dit 
niet is gebeurd plant Competitiezaken de wedstrijd opnieuw in op een door Competitiezaken gekozen datum. 

 
Vanaf 2018 is het dan ook mogelijk om wedstrijden die op een eerdere datum zijn blijven staan, omdat het DWF 
nog niet is afgewerkt, alsnog te vinden in Sportlink Club. De verenigingen kunnen én moeten dan ook zelf actie 
ondernemen. Wanneer er geen actie wordt ondernomen weet Competitiezaken niet wat de status van de 
wedstrijd is. Competitiezaken laat een openstaande wedstrijd maximaal vijf dagen staan voordat het de wedstrijd 
naar een nieuwe datum verplaatst. Als er niet door de betreffende verenigingen over de openstaande wedstrijd 
wordt gecommuniceerd, ontvangt één of beide teams een administratieve heffing wegens het niet insturen van 
het DWF. Vanaf 2018 wordt hier strenger op gecontroleerd!  
 
Voordelen 
Wij verwachten dat deze nieuwe werkwijze een aantal voordelen oplevert: 

• Uitslagen, standen en wedstrijdprogramma worden sneller bijgewerkt. 

• Er blijven geen wedstrijden onnodig open staan met een datum in het verleden. 

• Er ontstaat geen verwarring meer of er wel of niet gespeeld moet worden op respectievelijk 31 juli en/of 
31 oktober. 

• De competitiecontrole kan nauwkeuriger worden uitgevoerd wanneer alle wedstrijden correct verwerkt 
staan in Sportlink. 

• Snellere verwerking vanuit Competitiezaken bij wedstrijden met een niet opkomend team. 

• Verenigingen en leden weten waar ze aan toe zijn bij een afgelaste en/of niet-gespeelde wedstrijd.  
 
We hopen met deze nieuwe werkwijze een stuk onduidelijkheid te hebben weggenomen bij verenigingen en 
leden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Competitiezaken via competitie@knbsb.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Jacco Lansbergen 
Coördinator Competitiezaken KNBSB 
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