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Van toepassing op: Jongste Jeugd, Jeugd en Senioren 

 

Plantijden semi-watervelden 
 
Plantijden 
De standaard planningsnorm van de KNHB voor 11-tallen is: 

• 90 minuten zandveld; 
• 105 minuten (semi-)waterveld. 

Reden voor de extra plantijd op semi-watervelden en watervelden is de tijd voor het sproeien. 
 
Met ingang van het seizoen 2016-2017 hebben verenigingen de mogelijkheid om ook voor semi-
watervelden een plantijd aan te houden van 90 minuten (en daarmee af te wijken van de gangbare 
105 minuten). Met ingang van het seizoen 2017-2018 is het aanvragen van dispensatie hiervoor 
niet (meer) noodzakelijk.  
 

Voor watervelden geldt deze mogelijkheid niet. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend: het 

besproeien van watervelden neemt vaak meer tijd in beslag, het sproeien moet soms in de rust 
herhaald worden en het rekening houden met standaardtijden en extra inspeeltijd voor de 
topteams die op deze velden spelen. Het kwartier extra is daarom noodzakelijk.  
 
Plantijd van 90 minuten 
Met de mogelijkheid tot het aanhouden van een plantijd van 90 minuten op semi-watervelden ligt 

de verantwoordelijkheid voor de planning op de velden (en daarmee dus de bespeelbaarheid, 
veiligheid en inspeeltijd) meer bij de verenging zelf.  
 
Bijkomend voordeel is dat door het aanhouden van 90 minuten plantijd op semi-watervelden, op 
deze velden zeven (in plaats van zes) wedstrijdrondes voor 11-tallen gespeeld kunnen worden. 
Verenigingen kunnen door deze wijziging per speeldag één extra 11-talwedstrijd kwijt op een semi-

waterveld. Doordat een team thuis- en uit speelt, kan een vereniging per semi-waterveld twee 
extra 11-talteams aannemen. 
 
Voorwaarden  

Belangrijk is dat een vereniging in 90 minuten kan voldoen aan de vereisten die leiden tot een 
goed bespeelbaar en veilig veld. De voorwaarden hiervoor zijn: 

• Sproeien na elke ronde/wanneer dit noodzakelijk is voor het veld; 

• Gedurende de gehele speeldag wordt bewaakt of wedstrijden op tijd beginnen (en waar 
nodig aangejaagd); 

• Geen uitloop door de sproeirondes. 
 
De competitieleiding houdt in de gaten of de kortere plantijd op semi-watervelden bij een 
vereniging tot problemen leidt. Wanneer dit het geval is, kan de competitieleiding besluiten dat de 
vereniging in het vervolg weer een plantijd van 105 minuten moet aanhouden. Dit kan gevolgen 

hebben voor de extra aangenomen teams/leden. 

 
 


