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Belangrijke informatie m.b.t. het wedstrijdsecretariaat van GFC’33
Om alles op een correcte, snelle, eenvoudige en eenduidige manier te laten verlopen, zijn er
regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Deze regels staan hieronder opgesomd.
Dit document is onder voorbehoud van wijzigingen en typ-/vormfouten.

1. Algemeen
1. Alle communicatie naar het wedstrijdsecretariaat dient via mail te verlopen, tenzij
hieronder uitdrukkelijk anders is vermeld). Alle communicatie via andere middelen
(zoals WhatsApp, sms, etc.) worden niet in behandeling genomen. Gebruik hiervoor het
e-mailadres;
• voor alle zaken rondom jeugdteams: wedstrijdsecretariaatjeugd@gfc33.nl
• voor alle zaken rondom seniorenteams: wedstrijdsecretariaatsenioren@gfc33.nl
2. Elk team krijgt voor elke thuiswedstrijd één of meerdere consumptiekaarten. Deze vind
je in het teambakje in het materialenhok. Eén daarvan is bedoeld voor de leiders/trainers
van de tegenstander en één daarvan is bedoeld voor de scheidsrechter (indien van
toepassing).
3. Voor aan de spelersgang hangt een overzicht van de indeling van de kleedlokalen en
velden voor alle thuiswedstrijden. Het is niet toegestaan hiervan af te wijken. Bij het
samenstellen van het schema wordt namelijk ook rekening gehouden met andere teams,
de veldcondities et cetera. Controleer ook voor een training welke kleedlokalen en
velden in gebruik zijn voor wedstrijden. Wedstrijden gaan namelijk altijd voor op een
training.
4. Als een tegenstander niet komt opdagen, dien je met het team 30 minuten (speelklaar)
te wachten. Na 30 minuten kun je het team laten omkleden en dien je het
wedstrijdsecretariaat daarvan direct op de hoogte te stellen per sms (06-46635565). Als
er gebruik gemaakt wordt van een mDWF, dien je daarop aan te geven dat de
tegenstander niet is opgekomen (let op dat je de juiste status selecteert). Speel je de
wedstrijd uit of wordt er geen gebruik gemaakt van mDWF, dan geeft het
wedstrijdsecretariaat dit door aan de KNVB omdat je zelf niet deze status kunt
doorgeven.
5. Als een wedstrijd wordt gestaakt, dien je met het team 30 minuten (speelklaar) te
wachten of de wedstrijd nog hervat wordt. Als dat niet het geval is, kun je het team laten
omkleden en dien je het wedstrijdsecretariaat daarvan direct op de hoogte te stellen per
sms (06-46635565). Als er gebruik gemaakt wordt van een mDWF, dan dien je daarop
aan te geven wat de reden is (let op dat je de juiste status selecteert). Wordt er geen
gebruik gemaakt van een mDWF, dan geeft het wedstrijdsecretariaat dit door aan de
KNVB omdat je zelf niet deze status kunt doorgeven. Als de reden van staken anders is
dan de weersomstandigheden (zoals onweer, onbespeelbaar veld, etc.), dan moet je
nadien ook nog een rapportage insturen wat er gebeurd is, binnen 3 werkdagen. Je krijgt
hiervan bericht van de KNVB of het wedstrijdsecretariaat.
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2. Oefenwedstrijden
1. Leiders en trainers mogen zelf contact leggen voor oefenwedstrijden, echter alleen
rechtstreeks met leiders en trainers van de tegenstanders die ze persoonlijk kennen. Zo
wordt voorkomen dat functionarissen (waaronder wedstrijdsecretarissen) van andere
verenigingen door jan en alleman worden benaderd.
2. De leider/trainer geeft vervolgens aan het wedstrijdsecretariaat aan tegen wie ze willen
spelen, wie hun contactpersoon van de tegenstander is en eventueel welke datum(s) hun
voorkeur heeft. Aan de hand hiervan neemt het wedstrijdsecretariaat contact op met het
wedstrijdsecretariaat van de tegenstander. Er wordt onder andere gecheckt of het wel
past in het programma, bijvoorbeeld met het oog op andere wedstrijden, kleedlokaal/veldbezetting, et cetera.
3. Er mogen geen toezeggingen gedaan worden door de trainers/leiders. Niet over de
datum, tijd, plaats, et cetera.
4. Alle oefenwedstrijden moeten minimaal 7×24 uur voor de wedstrijd bekend (en
akkoord) zijn bij het wedstrijdsecretariaat.
5. Of een oefenwedstrijd in Grubbenvorst gespeeld kan worden wordt altijd door het
wedstrijdsecretariaat besloten. Daar wordt bijvoorbeeld ook bekeken of er geen andere
wedstrijden gepland zijn of in planning staan, de gesteldheid van de velden, et cetera.
6. Als er een oefenwedstrijd gepland wordt in Grubbenvorst op een doordeweekse avond
en daarvoor moet gespeeld worden met kunstverlichting, zal de leider/trainer er zelf
voor moeten zorgen dat alle teams die die avond normaliter trainen (op welk veld dan
ook) daarmee akkoord moeten gaan. Zij moeten immers schuiven voor een
oefenwedstrijd. De trainer/leider van het andere team geeft zijn toestemming door het
wedstrijdsecretariaat (rechtstreeks) een mail te sturen met daarin vermeld dat zij
akkoord gaan met de oefenwedstrijd x - x op datum. Gezien de andere voorbereidingen
dienen alle andere teams minimaal 7×24 uur voor de wedstrijd akkoord te zijn gegaan.
Als niet alle teams akkoord zijn gegaan kan de wedstrijd geen doorgang vinden.
7. De leider/trainer die zelf de oefenwedstrijd regelt zorgt ook zelf voor een scheidsrechter
(die ook de wedstrijd mag leiden conform de regels van de KNVB), betaalt de eventuele
onkostenvergoeding van de scheidsrechter en eventueel dat de kantine open is. Daar
waar van toepassing is dienen de betreffende functionarissen binnen GFC'33 hiervoor
te worden benaderd.
8. Het blijft mogelijk via het wedstrijdsecretariaat een oefenwedstrijd te laten regelen.
Echter worden die in principe alleen geregeld in de periode van het laatste weekend
voor de start van het beker-/competitieseizoen tot en met het laatste weekend van het
beker-/competitieseizoen (niet tussen Kerst en Nieuwjaar en op/rond feestdagen) op;
• een zaterdag of zondag
• een doordeweekse avond, voor thuiswedstrijden met de beperking dat het lang
genoeg licht moet zijn om de hele wedstrijd zonder kunstverlichting te spelen
9. Officiële wedstrijden gaan altijd voor op een oefenwedstrijd. Het is mogelijk dat een
eerder akkoord bevonden oefenwedstrijd alsnog wordt geschrapt als gevolg van een
later ingeplande officiële wedstrijd. Ook zullen oefenwedstrijden in de regel eerder
worden afgelast als gevolg van een eventuele slechte gesteldheid van de velden.
10. Het aanvragen van een oefenwedstrijd betekent niet automatisch dat er ook zeker een
oefenwedstrijd zal worden ingepland.
11. Geef de uitslag van de oefenwedstrijd binnen 2 uur na de wedstrijd per mail door aan
het wedstrijdsecretariaat.
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3. Officiële wedstrijden
Onder officiële wedstrijden worden alle door de KNVB en het samenwerkingsverband mini
pupillen Horst aan de Maas georganiseerde wedstrijden verstaan, zoals beker-, competitie-,
beslissings- en nacompetitiewedstrijden.
De teams die in categorie A vallen zijn door de KNVB bepaald. Voor het seizoen 2017-2018
geldt dat Mannen 1, Mannen 2 en JO15-1 hieronder vallen. Alle andere teams vallen onder
categorie B. De competities voor mini pupillen worden niet door de KNVB georganiseerd en
vallen niet in categorie A of B. Alle beker- en beslissingswedstrijden vallen altijd onder
categorie A.
1. Het programma zoals dat vermeld staat op onze website en in onze app is leidend (dus
bijvoorbeeld niet de website van een tegenstander, Voetbal.nl, de Voetbal.nl app, etc.).
2. Iedereen is zelf verantwoordelijk om onze website of app in de gaten te houden.
Afgelastingen en andere redenen om de wedstrijd niet door te laten gaan worden altijd
daar als eerste vermeld.
3. Het verplaatsen van wedstrijden is altijd lastig. In principe dienen de teams zelf tekorten
aan spelers/speelsters op te vangen. Alleen als dat echt niet mogelijk is kan een beroep
gedaan worden op het wedstrijdsecretariaat.
4. In categorie B is het mogelijk om een snipperdag aan te vragen. Hiermee kan een
wedstrijd zonder overleg met de tegenstander verplaatst worden. Er zijn echter wel
regels aan verbonden;
• maximaal 1 per seizoen
• niet te gebruiken op inhaaldatums
• alleen te gebruiken tot en met het eerste volle weekend van maart
• aan te vragen vóór maandag 20:00u voor de betreffende wedstrijd
• niet te gebruiken als daarmee de volgende regel niet meer kan worden uitgewerkt
5. Voor categorie B is het in beperkte mate mogelijk om een wedstrijd te verplaatsen.
Daarvoor gelden regels, waarvan de belangrijkste;
• de wedstrijd moet uiterlijk binnen een maand na de oorspronkelijke datum zijn
gespeeld
• de wedstrijd moet definitief verplaatst zijn minimaal 1×24 uur voor de
oorspronkelijke datum
• het indienen van een verzoek bij het wedstrijdsecretariaat om te verplaatsen
dient minimaal 4×24 uur voor de oorspronkelijke datum te geschieden
• wedstrijden uit de najaarsreeks moeten voor 31 december gespeeld zijn
• wedstrijden uit de hele competitie die oorspronkelijk gepland staan voor 31
januari moeten voor 31 januari gespeeld zijn
• wedstrijden uit de voorjaarsreeks of de hele competitie moeten voor de een-nalaatste speelronde gespeeld zijn
• het is niet mogelijk om wedstrijden te verplaatsen uit de een-na-laatste en laatste
speelronde van de voorjaarsreeks of de hele competitie
6. Voor categorie A is het in zeer beperkte mate mogelijk om een wedstrijd te verplaatsen.
Daarvoor gelden regels, waarvan de belangrijkste;
• de wedstrijd mag alleen eerder gespeeld worden
• de wedstrijd moet definitief verplaatst zijn minimaal 4×24 uur voor de
oorspronkelijke datum
• het indienen van een verzoek bij het wedstrijdsecretariaat om te verplaatsen
dient minimaal 7×24 uur voor de oorspronkelijke datum te geschieden
• het is niet mogelijk om wedstrijden te verplaatsen uit de een-na-laatste en laatste
speelronde
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7. Bij afgelastingen plant de KNVB de wedstrijd opnieuw in. Dat wordt zoveel mogelijk
gedaan op de vooraf aangegeven inhaaldatums, maar als dat niet mogelijk is kan ook
gepland worden op doordeweekse dagen. Het spelen van deze wedstrijd is gewoon
verplicht, ongeacht welke dag van de week.
8. Er wordt vanuit gegaan dat elk team op de datums kan spelen die door de KNVB als
(mogelijke) wedstrijddag zijn bestempeld.
9. Het wedstrijdsecretariaat kan, indien noodzakelijk (bijvoorbeeld alle thuiswedstrijden
die verplaatst moeten worden in verband met het Top D Toernooi), een wedstrijd zonder
overleg met het team verplaatsen naar een zaterdag (voor jeugdteams)/zondag (voor
seniorenteams), een avond doordeweeks waarop normaliter door het team wordt
getraind of het veld van de tegenstander/een andere vereniging. Andere dagen zullen
altijd in overleg plaatsvinden.
10. Het aanvragen van het verplaatsen van een wedstrijd betekent niet automatisch dat de
wedstrijd ook zeker verplaatst wordt. Het is altijd de keus van de tegenstander of ze
willen meewerken. De wedstrijd blijft staan op de oorspronkelijke datum totdat de
KNVB de verplaatsing heeft goedgekeurd en verwerkt. Zodra dat gebeurd is zie je dat
op onze website en in onze app. Tot die tijd geldt een opkomstverplichting bij de
oorspronkelijke datum en tijd.
11. Zodra er van een tegenstander een verzoek binnenkomt om een wedstrijd te verplaatsen,
wordt door het wedstrijdsecretariaat bekeken of de aanvraag valide is (onder andere op
tijd, geen andere mogelijkheden binnen de andere vereniging, et cetera). Als het een
valide aanvraag is, zal het wedstrijdsecretariaat de leiders en trainers van het betreffende
team vragen of ze willen verplaatsen. Daarbij wordt een voorstel gedaan wanneer de
wedstrijd alsnog gespeeld kan worden. Het is niet verplicht mee te werken aan
dergelijke verzoeken, maar probeer wel mee te werken indien dat redelijkerwijs
mogelijk is. We hebben andere verenigingen namelijk ook zelf soms nodig, denk
bijvoorbeeld maar aan het verplaatsen voor het Top D Toernooi.
12. Verzoeken tot verplaatsen van een wedstrijd die niet via het wedstrijdsecretariaat
worden gedaan zullen niet in behandeling worden genomen.
13. Uitslagen bij de mini pupillen worden niet bijgehouden. Bij de JO8 en JO9 worden deze
wel bijgehouden, maar leidt dat niet tot een stand. Daar is het puur bedoeld om de sterkte
van de teams in te schatten.
14. Alle teams vanaf JO12 dienen gebruik te maken bij alle officiële wedstrijden van het
mDWF, het mobiele Digitale WedstrijdFormulier. Binnen enkele weken zullen ook alle
andere teams (met uitzondering van de mini pupillen) gebruik gaan maken van het
mDWF. Hiervoor dien je de Wedstrijdzaken app te installeren en een account aan te
maken. Zorg dat je dit voor aanvang van het seizoen hebt geregeld.
15. Als er geen gebruik gemaakt wordt van mDWF, dan ligt er een uitslagformulier in het
teambakje in het materialenhok. Vul deze direct na de wedstrijd (zeker binnen 2 uur) in
en leg het uitslagformulier daarna direct terug in het bakje van het wedstrijdsecretariaat.
16. Op het mDWF vul je als wedstrijdcoördinator altijd Rik Wijnen (FWCQ72T) in, tenzij
dat door het wedstrijdsecretariaat anders aan je is medegedeeld.
17. Elk team is zelf verantwoordelijk voor het tijdig op de juiste locatie aanwezig en
speelklaar zijn. Bij wedstrijden die gespeeld worden bij de tegenstander en waarbij het
een samenwerkingsverband betreft (kortweg, als het team begint met "ST") wordt de
wedstrijd gespeeld bij de eerstgenoemde vereniging tenzij anders aangegeven bij de
wedstrijd (op onze website onder de "!" en in onze app op de detailpagina).
Bijvoorbeeld;
• ST A/B - GFC'33 wordt gespeeld bij vereniging A
• ST B/A - GFC'33 wordt gespeeld bij vereniging B
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