
 

Regels omtrent het afgelasten van Jongste Jeugd Wedstrijden, District Midden 
Nederland 

 
 

• Bij Weersomstandigheden (extreme kou, bevroren velden, ondergelopen velden, 
besneeuwde velden) kan de vereniging afgelasten zonder toestemming van de 
portefeuillehouder.  
De ontvangende vereniging vult het afgelastingsformulier in en stuurt deze naar 
Eline Hofhuis. Dit formulier kan via LISA verstuurd worden of kan worden 
gedownload bij districtsinfo op de KNHB website. Let op: alleen het afgelasten van 
het DWF is niet voldoende. Op het afgelastingsformulier dient de reden van 
afgelasten te worden vermeld. 

 
Aandachtspunten: 

o Verzoek om niet te snel alles af te gelasten. Een wedstrijd later op de 
ochtend kan vaak wel gespeeld worden. Informeer bij twijfel ’s ochtends 
nogmaals naar de staat van de velden om te bepalen welke wedstrijden op 
latere tijdstippen wel door kunnen gaan. Houd ook rekening met de leeftijd. 
Een F-jes team om 09.00 uur wordt sneller afgelast dan een 8-tal om 11.00 
uur.  

o Adviseer teams om zich voor te bereiden op lage gevoelstemperaturen (extra 
kleding, thermo kleding, dekens voor op de bank etc.). 

o Informeer tijdig de tegenpartij bij afgelasting, breng de wedstrijdsecretaris 
van de tegenstander ook altijd telefonisch op de hoogte bij afgelastingen op 
vrijdag/ zaterdagochtend; afhankelijk van weersomstandigheden uiterlijk 
vrijdagavond voor 22.00 uur 

 
• Alle andere vastgestelde Jongste Jeugd wedstrijden, die niet door bovenvermelde 

weersomstandigheden worden afgelast, moeten gespeeld worden. 
 

• Indien onder andere omstandigheden als hierboven vermeld een wedstrijd niet 
gespeeld kan worden, moet toestemming aan de portefeuillehouder gevraagd 
worden door de wedstrijdsecretaris. Afhankelijk van de reden kan toestemming 
verleend worden. 

 
• Wedstrijden waarover wij niets hebben gehoord na maandag en/of niet gespeeld zijn 

zonder toestemming krijgen een boete. 
 

• Jongste Jeugd wedstrijden hoeven niet verplicht ingehaald te worden. Dit i.v.m. de 
herindeling 3 x per jaar. Inhalen is dan vaak niet mogelijk vóór de periode van de 
herindeling en de veldmogelijkheden zijn beperkt. 

 
• Er wordt alleen overgegaan tot Centraal afgelasten als met enige zekerheid gezegd 

kan worden dat geen enkele wedstrijd gespeeld kan worden. Bij een centrale 
afgelasting hoeft geen afgelastingsformulier ingevuld te worden. Bij centrale 
afgelasting komt dit op de KNHB districtwebsite te staan. 

 
 


