Procedure plannen wedstrijden
Richtlijnen met betrekking tot het plannen van aanvangstijden van wedstrijden
Tijdsframe
De ontvangende vereniging is bevoegd de aanvang van een wedstrijd op zaterdag of zondag vast
te stellen op een tijdstip vallende tussen 08.30 uur en 18.00 uur.
Standaardtijden
Voor de veelal hogere (landelijke) jeugdcompetities en standaardteams (heren 1 en dames 1) gelden
vaste aanvangstijden.
•
Wedstrijden van standaardteams heren uitkomend in de Hoofd-, Promotie- en
Overgangsklasse beginnen om 14.45 uur en bondswedstrijden van standaardteams dames
uitkomend in de Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse beginnen om 12.45 uur.
•
Wedstrijden van standaardteams heren uitkomend in de 1e tot en met 3e Klasse beginnen
doorgaans om 14.30 uur of 14.45 uur als er gespeeld wordt op een zand in gestrooid
kunstgrasveld en om 14.45 uur als er gespeeld wordt op een (semi-) waterkunstgrasveld met
inachtneming van artikel 7.3.1 (BR).
•
Wedstrijden van standaardteams dames uitkomend in de 1e tot en met 3e Klasse beginnen
om 12.45 uur.
•
Bij wedstrijden van standaardteams uitkomend in de 4e Klasse bondscompetitie is de
betreffende vereniging bevoegd het tijdstip van hun thuiswedstrijden vast te stellen tussen
11.00 uur en 16.00 uur met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.3.1 (BR).
•
Wedstrijden in de Landelijke Topklasse O18: meisjes tussen 12.00 uur en 12.30 uur, jongens
tussen 13.45 uur en 14.20 uur;
•
Wedstrijden in de Landelijke Topklasse O16: voor de herfstvakantie, meisjes tussen 12.00 uur
en 12.30 uur en jongens tussen 13.45 uur en 14.20 uur. Na de herfstvakantie beiden tussen
12.00 uur en 12.30 uur.
•
Wedstrijden in de Landelijke O18 en Super O18- competities (jongens en meisjes) beginnen
tussen 13.45 uur en 14.20 uur en wedstrijden B-jeugd in de Landelijke O16 en Super O16competities (jongens en meisjes) beginnen tussen 12.00 uur en 12.30 uur.
•
Voor wedstrijden in de Subtopklasse O18- en O16-jeugd én in de Super O14 en IDC-O14
competitie dient de aanvangstijd door de thuisspelende vereniging te worden vastgesteld op
een tijd tussen 10.00 uur en 16.30 uur.
Daarnaast kan de competitieleider ook voor andere klassen/poules vaste aanvangstijden vaststellen.
Dit wordt voorafgaand aan de start van de competitie gecommuniceerd.
De volledige tekst vind je in het Bondsreglement uitgave 2022, art 8.3.
Aanvangstijdstip wedstrijden
Bij het vaststellen van het aanvangstijdstip dient de ontvangende vereniging rekening te houden met
de door het team van de bezoekende vereniging af te leggen reisafstand dan wel reistijd;
wedstrijden aan het begin en aan het einde van de dag dienen te worden gepland tegen
verenigingen met de kortste reistijd. Dit betekent dat wedstrijden met een aanvangstijd vóór
10.00 uur en ná 16.30 uur dienen te worden gepland tegen clubs met de kortste reistijd, tenzij het
niet anders kan omdat alle wedstrijden verre afstanden zijn. De competitieleider kan nadere richtlijnen
verstrekken.
De competitieleider kán, na daartoe gedaan verzoek van één of beide verenigingen, het
aanvangstijdstip vaststellen.
Dit geldt voor alle wedstrijden waarbij er lange reisafstanden zijn tussen de verenigingen. Wij zullen
verenigingen die zich niet aan deze richtlijn houden aanspreken en verzoeken per direct een wijziging
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aan te brengen in het wedstrijdprogramma. Voorkom problemen en plan wedstrijden alsjeblieft
volgens de richtlijnen.”
Publicatie wedstrijdtijden
De ontvangende vereniging dient het aanvangstijdstip uiterlijk de maandagavond twee weken
voorafgaand aan de te spelen wedstrijd, via de standenmotor van de KNHB (Sportlink en de
website van de eigen vereniging) ter kennis te brengen van het wedstrijdsecretariaat van de
bezoekende vereniging en de scheidsrechters, indien deze van bondswege (door de commissie
arbitrage dan wel een districtscommissie arbitrage) zijn aangewezen.
Inhaalwedstrijden dienen zo spoedig mogelijk ingepland te worden door de wedstrijdsecretaris van
de thuisspelende vereniging.
Wijzigen wedstrijdtijden
Het komt wel eens voor dat een aanvangstijd na (tijdige) publicatie gewijzigd moet worden
(bijvoorbeeld om plan-technische redenen of op verzoek van het thuisteam of tegenstander). Voor
een tijdswijziging gelden de volgende richtlijnen. Wij verzoeken je deze richtlijnen in acht te
nemen:
•
Tijdswijziging na publicatie maar tot en met de zondag voorafgaand aan de wedstrijd: de
nieuwe tijd doorvoeren in de planning en op de dag dat de tijdswijziging wordt doorgevoerd, de
wedstrijdsecretaris van de bezoekende partij per e-mail informeren;
•
Voor een tijdswijziging na de zondag voorafgaand aan de wedstrijd is het wijzigen van de
aanvangstijd alleen mogelijk, wanneer de bezoekende vereniging (per e-mail) instemt met de
tijdswijziging. NB. Het bondsbestuur, dan wel de competitieleiding is in alle gevallen bevoegd
het aanvangstijdstip van een wedstrijd bindend vast te stellen.
Verzoek om tijdswijzigingen altijd in het opmerkingenveld in het planningssysteem aan te geven;
bijvoorbeeld: “Let op tijd gewijzigd!”.
Tijdsplanning wedstrijden op kunstgrasvelden
Regelmatig zien we dat wedstrijden veel later dan de geplande tijd aanvangen. Natuurlijk
kan er wel eens wat uitloop ontstaan door overmacht, bijvoorbeeld door een blessure.
Echter, veelal heeft de grote uitloop te maken met een te krappe tijdsplanning. Lange uitloop
achten wij niet wenselijk.
Om die reden verzoeken wij je met klem de volgende normering in acht te nemen. Deze
normering houdt rekening met inspeeltijd, wisselmomenten en rekent voldoende sproeitijd
voor (semi-)watervelden.
Wedstrijden dienen met een reëel tijdsblok per wedstrijd te worden gepland:
1. Elftallen: minimaal 95 minuten per wedstrijd op een zandveld en 110 minuten op een semi- of waterveld
2. O10 teams: minimaal 75 minuten per wedstrijd
3. O9 teams: minimaal 60 per wedstrijd
4. O8 teams: minimaal 50 minuten per wedstrijd
Zandvelden
Plantijd 95 minuten (een uur en vijfendertig minuten). Je kunt op een zandveld per wedstrijddag dus
maximaal 7 wedstrijden van 11-tallen plannen. Mogelijke aanvangstijden: 8.45 uur, 10.15 uur, 11.45 uur,
13.15 uur, 14.45 uur, 16.15 uur, 17.45 uur.
Semi-waterveld
Plantijd 110 minuten (een uur en vijftig minuten). Je kunt op een waterveld per wedstrijddag dus
maximaal zes wedstrijden 11-tallen plannen. Mogelijke aanvangstijden: 08.30 uur, 10.20 uur,
12.10 uur, 14.00 uur, 15.50 uur, 17.40 uur.
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Verenigingen hebben de mogelijkheid om een plantijd aan te houden van 95 minuten (net als op
zandvelden). Verenigingen die van deze mogelijkheid gebruik maken, nemen eigen
verantwoordelijkheid voor de planning op de velden: bespeelbaarheid, veiligheid en inspeeltijd.
Belangrijk is dat een vereniging in 95 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 110 minuten moet aanhouden. Dit kan gevolgen hebben voor de extra
aangenomen teams/leden.
Watervelden
Plantijd 110 minuten (een uur en vijftig minuten). Je kunt op een waterveld per wedstrijddag dus
maximaal zes wedstrijden van elftallen plannen. Mogelijke aanvangstijden: 08.30 uur, 10.20 uur,
12.10 uur, 14.00 uur, 15.50 uur, 17.40 uur. Belangrijk: Indien H1/D1 met standaardtijden speelt,
kun je vijf wedstrijden op een waterveld kwijt.
Voor watervelden geldt deze mogelijkheid tot het plannen in 95 minuten 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.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de competitieleiding.
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