
Verplaatsen van wedstrijden 
Instructie voor begeleiders, coaches en aanvoerders 

 

Het gebeurt nogal eens dat er de wens is een wedstrijd te verplaatsen. Dat verloopt 

overwegend vrij vlot en soepel, maar misschien toch handig om even een paar duidelijke 

richtlijnen op te stellen voor wat je moet doen als je een team niet compleet krijgt en de 

wedstrijd dus moet verplaatsen.  

Hierbij wel eerst opgemerkt: doe dat alleen als het écht niet anders kan! 

 

Hier ook in opgenomen de richtlijn wat te doen als je door een andere club wordt benaderd 

om een wedstrijd te verplaatsen. 

 

Instructie wedstrijd verplaatsen 

1. Overtuig jezelf dat je er alles aan hebt gedaan om een team bij elkaar te krijgen, dus 

of het echt niet anders kan dan te verplaatsen. Bedenk hierbij dat verplaatsingen in 

de zaalcompetitie bijzonder lastig (lees: vrijwel onmogelijk) zijn te realiseren; de 

competitiezaterdagen zitten stampvol en een doordeweekse avond stuit uiteraard op 

grote bezwaren van de trainende ploegen. 

(N.B.: denk er bij je zoektocht naar invallers ook aan dat er spelers uit de 

wedstrijdteams algemeen reserve zijn, misschien kun je die ook benaderen. Je vindt 

ze  op de pagina van het wedstrijdsecretariaat: klik hier. Ook kun je even bij de 

midwekers informeren of zij zin hebben in een weekendwedstrijd. 

2. Als het dan niet anders kan, laat het wedstrijdsecretariaat weten dat er niks anders 

op zit dan een wedstrijd te verplaatsen. Dit graag per e-mail. 

3. Neem zelf contact op met de tegenstander; een directe communicatielijn gaat nu 

eenmaal het snelst. Bij alle clubs staan de contactgegevens die je nodig hebt wel 

ergens op de website. Meestal zal dit de wedstrijdsecretaris zijn, maar sommige clubs 

handelen dergelijke zaken af via de TC of JTC. 

4. Kom samen met elkaar een nieuwe datum en/of tijdstip overeen. Hierbij is het 

volgende van groot belang: 

a. De verplaatsing moet geregeld zijn vóór de aanvankelijke datum/tijdstip en 

als zodanig in Sportlink zijn vastgelegd. 

b. Het KNKV staat alleen verplaatsingen toe die vóór het laatste weekend van de 

betreffende competitie(helft) opnieuw zijn ingepland. 

c. Check voordat je definitief afspraken met de tegenstander maakt altijd even 

bij het wedstrijdsecretariaat of de veld-/zaalbezetting dit toelaat. 

5. Als het je gelukt is om samen met de tegenstander afspraken te hebben gemaakt, 

laat dit dan meteen aan het wedstrijdsecretariaat weten. 

6. Het wedstrijdsecretariaat zal dan met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander de 

zaak formeel in Sportlink afhandelen. 

https://dvo-korfbal.nl/vereniging/wedstrijdsecretariaat/


7. Tevens zal het wedstrijdsecretariaat zoveel mogelijk andere betrokkenen bij de 

verplaatsing inlichten; te denken valt aan scheidsrechters en veld-/zaalwachten. 

8. Er kunnen zich uiteraard altijd uitzonderlijke situaties voordoen, doordat zich 

bijvoorbeeld zaterdagochtend een paar spelers ziek melden. Vaak lukt het nog wel te 

elfder ure een invaller te regelen, maar soms zit er weinig anders op dan de wedstrijd 

af te gelasten. Daarvan moet uiteraard de tegenstander onmiddellijk op de hoogte 

gesteld worden. Ook wij van het wedstrijdsecretariaat willen dit graag onmiddellijk 

weten, zodat we het KNKV op de hoogte kunnen stellen. Het KNKV zal deze dan 

opnieuw inplannen in het zogenaamde inhaalweekend. 

(Let wel: denk nu niet dat je makkelijk wedstrijden kunt afgelasten met het idee dat 

ze dan wel in het inhaalweekend gespeeld kunnen worden.) 

 

Dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid dat een tegenstander geen team op de been kan 

krijgen. Deze verzoeken komen meestal bij het wedstrijdsecretariaat binnen. Wij zullen de 

verzoeken direct doorspelen naar de betreffende teams, zodat dit rechtstreeks met elkaar 

kan worden afgehandeld.  

Als een team zelf rechtstreeks door een tegenstander wordt benaderd om een wedstrijd te 

verplaatsen, laat ook dat meteen aan het wedstrijdsecretariaat weten. En handel het dan 

zelf weer verder af.  

De nieuwe afspraken (zie voorwaarden hiervóór onder punt 4) ook dan graag direct weer 

aan het wedstrijdsecretariaat doorgeven. 

 

Tot zover de instructies voor gewenste verplaatsingen. Hopelijk is het allemaal duidelijk zo. 

Mocht je toch nog iets willen vragen, mail ons even: wedstrijdsecretaris@dvo-korfbal.nl. 

Of app of sms Erik op 06-82081132; alleen bellen als het heel urgent is! 

 

Wendy Ruijsch en Erik Jager 

Wedstrijdsecretariaat DVO/Accountor 

mailto:wedstrijdsecretaris@dvo-korfbal.nl

