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Taken bestuurslid van dienst 
 

In KNVB-termen heet het bestuurslid van dienst de wedstrijdcoördinator. Deze term zal in 

deze instructies worden gebruikt. 

 

1 Start 

De wedstrijdcoördinator dient om 07.45 uur aanwezig te zijn, nadat het barpersoneel het 

gebouw geopend heeft. De wedstrijdcoördinator of het barpersoneel schakelt de mobiele 

telefoon(s) in. De instructies zijn te vinden achter de bar.  

Op donderdag stuurt Wedstrijdzaken het wedstrijdschema rond met daarin de indeling van 

de velden, de kleedkamers en de te gebruiken lockers. Op afstand worden het wedstrijd-

schema, de kleedkamer- en lockerbriefjes, de veldindeling van de gemeente en de briefjes 

voor de KNVB-scheidsrechters uitgeprint op de printer in het administratiekantoortje. Wed-

strijdzaken kan wijzigingen aangebracht hebben in de veldindeling in vergelijking met de 

veldindeling die door de gemeente is gemaakt.  

Het kantinepersoneel legt deze spullen op vrijdag klaar in de commissiekamer.  

 

 
Voorbeeld van een wedstrijdschema 

 

 
Voorbeeld van een kleedkamer- en lockerbriefje 
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Voorbeeld van een scheidsrechtersbriefje 

 
Voorbeeld van veldindeling gemeente 
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2 Veldkeuring 

Als de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) van de gemeente de veldkeuring doet 

op het sportpark zelf, zal men over het algemeen de resultaten in de kantine bekendmaken.  

Als de gemeente de keuring op afstand doet, moet er gekeken worden op de volgende 

website van de gemeente: 

http://www.sport050.nl/sportlocaties/sportparken/sportpark-kardinge 
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3 Totale of gedeeltelijke afgelasting door de KNVB 

Afgelastingen door de KNVB worden vermeld op teletekstpagina 603 van de landelijke om-

roep. Die pagina ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit. 

 

KNVB Categorie A Categorie B 

 (incl. bekerwedstrijden)  

Landelijk   

Noord  X 

Oost   

West I   

West II   

Zuid I   

Zuid II   

X = afgelast   

 

Voor GVAV-Rapiditas geldt in het seizoen 2018-2019 het volgende: 

• JO13-1 valt onder Landelijk en alle overige teams vallen onder district Noord 

• in categorie A vallen: Zo1 tot en met Zo4, JO19-1, JO17-1 t/m JO17-2, JO15-1 t/m JO15-

3 en JO13-1 t/m JO13-2 plus alle bekerwedstrijden (ook van JO12 en lager) 

• alle overige teams (en DIVA’83) vallen in categorie B. 

 

In het voorbeeld hierboven is alleen categorie B afgelast, zodat de teams in categorie A af-

hankelijk zijn van de keuring van de velden door de daartoe bevoegde instantie. De wed-

strijdcoördinator weet nu welke wedstrijden in dit geval nog over zijn.  

 

4 Totale afgelasting door de gemeente of de consul 

Wanneer WSR (de gemeente) of de consul alle velden afkeurt, dan moet je in de wedstrijd-

zaken app alle wedstrijden op afgelast zetten. Dat moet als eerste gebeuren en dat moet 

dan één voor één.  

(Met een account voor Sportlink was het vroeger mogelijk alle wedstrijden in één keer op 

afgelast te zetten. Die mogelijkheid is nu niet meer terug te vinden.) 

Na enige minuten zijn de afgelastingen ook te zien op de website van GVAV-Rapiditas. Als 

iemand in een team de Voetbal.nl app heeft, dan stuurt die app een bericht naar die per-

soon.  

Voor zover een tegenpartij van een vroege wedstrijd nog niet zelf geïnformeerd heeft naar 

het al dan niet doorgaan van een wedstrijd, wordt geprobeerd die tegenpartij te bellen om 

de afgelasting door te geven. De gegevens van een tegenpartij zijn vaak te vinden op de 

website van zo’n tegenpartij. Op sommige websites staan nauwelijks telefoonnummers. In 

Sportlink zijn zulke gegevens vrijwel altijd wel te vinden. 

Ga naar Vereniging en kies voor Digitale contactgegevens. 

 

 
 

Hier kun je dan verenigingen vinden met allerlei telefoonnummers. Nog belangrijker is dat 

je hier ook KNVB-scheidsrechters kunt vinden onder Officials, zodat je die ook kunt bellen. 
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5 Instructies voor het gebruik van Sportlink op een laptop 

1 Haal bij de bar de sleutel van de sleutelkast in de commissiekamer. 

2 In de sleutelkast zitten de sleuteltjes voor de ladenblokken onder de tafels. Sleutel 14 is 

voor het ladenblok links (bij het keukentje) en sleutel 15 is voor het andere ladenblok. 

3 In de ladenblokken zitten de vier laptops. 

4 Sluit er eentje aan. (Het kost enige moeite om de stekker in het contact te krijgen!) 

5 Wachten op het beginscherm GVAV. Dubbelklikken op GVAV. 

6 Wachten op het laden. Dubbelklikken op link Sportlink. 

6 Vul de verenigingscode in: BBBD56C 

7 Daarna moet de persoonlijke gebruikersnaam van de wedstrijdcoördinator worden inge-

vuld. Deze wordt samen met een persoonlijk wachtwoord verstrekt door 

wedstrijdzaken@gvav.nl.  

8 Daarna moet het persoonlijke wachtwoord worden ingevuld.  

Hierna het digitale adresboek geraadpleegd worden. 

9 Sluit na afloop de laptop af, ruim hem weer op, doe het ladenblok weer op slot, hang de 

sleutel op de juiste plek (14 of 15) in de sleutelkast en lever de sleutel van de sleutelkast 

weer in bij de bar. 

 

6 Gedeeltelijke afgelasting door de gemeente of de consul 

Als de gemeente een deel van de velden afkeurt, dan moet eerst worden bekeken of er nog 

iets aan de veldindeling gewijzigd moet worden. In deze paragraaf wordt alleen de situatie 

voor de zaterdag beschreven.  

Bij een gedeeltelijke afgelasting geldt dat categorie A wat betreft het doorgaan van de wed-

strijd voorrang heeft op categorie B. Binnen categorie A worden de volgende voorrangsre-

gels gehanteerd: 

1 bekerwedstrijden (van alle teams, ongeacht de leeftijd) 

2 11:00 uur: JO13-1 en JO13-2 

3 12:30 uur: JO15-1, JO15-2 en JO15-3 

4 14:30 uur: JO19-1, JO17-1 en JO17-2.  

 

Is er nog ruimte voor wedstrijden uit categorie B, dan krijgt DIVA’83 (12:45 uur) voorrang 

boven wedstrijden van GVAV-teams.  

Beker- en competitiewedstrijden hebben te allen tijde voorrang boven oefenwedstrijden.  

Nadat vastgesteld is welke wedstrijden niet door zullen gaan, worden deze onmiddellijk als 

afgelast in wedstrijdzaken app gezet.  

Zie paragraaf 16 voor de instructies bij extreme weersomstandigheden.  

 

7 Overige starthandelingen 

De wedstrijdcoördinator hangt de vlaggen op, die in de commissiekamer klaarliggen. De 

volgorde is (gerekend vanaf het pad): GVAV-Rapiditas, KNVB, hoofdsponsor, subsponsors. 

Bij overlijdensgevallen worden alleen de vlaggen van de GVAV-Rapiditas en de KNVB opge-

hangen (halfstok).  

De leiders en ouders van de teams die om 08.45 uur spelen, zijn verantwoordelijk voor het 

plaatsen van de doeltjes en het verplaatsen van achtergebleven trainingdoelen.  

 

8 Koffie en thee 

Koffie moet met de pompkan worden gehaald bij de bar. De wedstrijdcoördinator haalt, in-

dien nodig, uit het keukentje bar suiker, melk, plastic lepeltjes en theezakjes. Mocht de 

voorraad daar op zijn, dan haalt hij deze zaken aan de bar.  

In het keukentje kan zelf water worden gekookt voor thee of chocolademelk.  
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9 Ontvangst van trainers en leiders en deblokkeren lockers 

Bij ontvangst van trainers en leiders wordt er koffie of thee aangeboden en wordt het loc-

kerbriefje uitgereikt aan elk team. Hierop staat voor zo’n team de aanvangstijd, het veld, 

het kleedkamernummer en het te gebruiken lockernummer vermeld. Als er een S staat, dan 

mag het team de sleutel van de kleedkamer gebruiken. Als er OP voor het kleedkamer-

nummer staat, dan gaat het om een kleedkamer bij Oosterparkers.  

De sleutels van Oosterparkers worden óf gebracht door iemand van Oosterparkers óf moe-

ten even bij Oosterparkers worden opgehaald. Soms worden de sleutels vrijdagavond al 

gebracht en dan hoort het barpersoneel te weten waar ze liggen. Het barpersoneel regelt 

altijd het terugbezorgen van de sleutels bij Oosterparkers (waar men vaak al weg is, als men 

bij ons klaar is). 

Mocht een locker onverhoopt door onjuist gebruik geblokkeerd raken, dan is er een code 

om zo’n locker weer te deblokkeren. Deze code wordt verstrekt aan alle mensen die als 

wedstrijdcoördinator optreden met de suggestie om deze in zijn of haar mobiele telefoon 

op te slaan. Noteer deze code niet in dit document – voorkomen moet worden dat ook 

niet-geautoriseerde mensen deze code te weten komen. 

 

10 Het mDWF 

Behalve de minipupillen (JO7) moeten alle leeftijdscategorieën werken met het mobiele Di-

gitale WedstrijdFormulier (mDWF) door middel van de wedstrijdzaken app. Bij elk team zijn 

een of meer mensen die als teammanager aan het team zijn toegevoegd en de app kunnen 

bedienen. Elke wedstrijdcoördinator is Wedstrijdsecretaris mDWF en kan daarmee meer 

dingen doen dan een teammanager. Zowel de teammanager als de wedstrijdcoördinator 

kan een scheidsrechter aan een wedstrijd toevoegen. Als de scheidsrechter beschikt over 

de app, dan kan hij de uitslag invullen.  

Als de scheidsrechter de uitslag niet in kan vullen, dan kan de wedstrijdcoördinator dat wel 

maar een teammanager niet. Bij JO8 tot en met JO12 is niet altijd sprake van een scheids-

rechter/spelleider die lid is van de KNVB en in die gevallen kan de scheidsrechter de uitslag 

niet invoeren. De uitslag moet dan aan de wedstrijdcoördinator worden doorgegeven die 

de uitslag invoert. 

De uitslag van de thuiswedstrijden van JO7 moeten wel worden ingevoerd in de app, ook al 

gebruiken die teams de app zelf niet. Bij het spelen op Kardinge kan dit gedaan worden 

door de wedstrijdcoördinator. Omdat JO7 ook ‘thuis’wedstrijden heeft op andere sportpar-

ken, geven die teams hun uitslag meestal door aan de leeftijdscoördinator die als Wed-

strijdsecretaris mDWF die uitslagen dan in kan voeren. 

Deze instructies bevatten verder geen uitleg over de wedstrijdzaken app. Online zijn heel 

gemakkelijk voorbeelden over het gebruik te vinden.  

 

11 Consumpties 

De wedstrijdcoördinator meldt de leiders dat ranja/thee voor tijdens de rust door de leiders 

zelf moet worden opgehaald aan de bar (ook voor de tegenstanders). Voor de wedstrijden 

tot en met JO12 wordt de ranja al aan het begin van de wedstrijd meegenomen omdat de 

rust van deze teams op het veld plaatsvindt. 

Het verbruik van koffie, thee en frisdrank hoeft niet te worden geregistreerd. De frisdrank 

wordt gehaald uit de koelkast in het keukentje. 

Scheidsrechters (en de wedstrijdcoördinator zelf) kunnen andere consumpties (snacks, 

friet) krijgen op bonnetjes die daartoe door de wedstrijdcoördinator worden ingevuld. Deze 

bonnetjes worden door het barpersoneel in ontvangst genomen en aan de penningmeester 

verstrekt.  
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De regels voor de verstrekking van de drankjes en consumptiebonnetjes zijn als volgt: 

 de leiding van een team heeft recht op koffie of thee 

 scheidsrechters hebben recht op koffie, thee of frisdrank 

 scheidsrechters die wedstrijden fluiten of vlaggen, hebben recht op één consumptie-

bonnetje 

 kaderleden die vier uur of meer werken, hebben recht op één consumptiebonnetje. 

 

Aan de leiding van de teams van oudere jeugd (eigen team en tegenpartij) kan na afloop 

iets te drinken aangeboden worden. Een en ander moet wel binnen de perken blijven. 

Tijdens de jeugdwedstrijden op zaterdag wordt er geen alcohol gedronken in de commis-

siekamer. Mocht er toch behoefte zijn aan alcohol kan die via een consumptiebon bij de bar 

verkregen worden en daar ook opgedronken worden. 

 

12 Sleutels en waardevolle spullen 

Van de kleedkamers wordt géén sleutel verstrekt, tenzij op het wedstrijdschema vermeld 

staat dat zo’n team een sleutel mag gebruiken. Deze sleutels zijn te vinden in het kastje 

linksachter in de jeugdbestuurskamer.  

De wedstrijdcoördinator zorgt ervoor dat de sleutel ook weer ingenomen wordt. Meisjes 

kunnen zich verkleden in kleedkamer 9. Voor de wedstrijden van de meidenteams en DI-

VA’83 worden de kleedkamers 9 en 10 gebruikt of een set kleedkamers bij Oosterparkers. 

Kleedkamer 1 wordt gebruikt door de scheidsrechters. 

Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in een van de kluisjes die naast de ther-

moskannen staan. 

 

13 Gele kaarten, rode kaarten en gestaakte wedstrijden 

De vermelding van gele en rode kaarten vindt plaats op het mDWF door middel van de 

wedstrijdzaken app. Er hoeft alleen een rapport te worden ingediend als de ontvanger van 

een rode kaart niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie. Op de 

wedstrijddag is dat dus niet van belang. 

Bij het staken van een wedstrijd moeten beide partijen een zogenaamd verweerschrift in-

dienen. De tegenpartij kan dat gewoon ‘thuis’ doen. Namens GVAV moet de leiding van het 

betrokken team dat verweerschrift opstellen. Dat moet in een gewoon tekstdocument dat 

naar Wedstrijdzaken gemaild moet worden, die het door de KNVB aangeleverde digitale 

formulier invult. 

 

14 EHBO en ongevallen 

Op dit moment is er geen vrijwillige EHBO’er. Als die gevonden is, dan behandelt de EHBO-

er spelers die een blessure hebben opgelopen en beoordeelt of vervoer naar het ziekenhuis 

noodzakelijk is. Als dat zo is, dan regelt hij dat ook. Als er geen EHBO’er aanwezig is, belt de 

wedstrijdcoördinator in voorkomende gevallen 112 om een ambulance te laten komen. 

 

15 Aan het einde van de dag 

Aan het einde van de dag dienen de volgende handelingen te worden verricht:  

 de leider van het team dat de laatste wedstrijd op een veld speelt, wordt verzocht de 

cornervlaggen mee te nemen 

 de leider van het team dat als laatste een kleedkamer gebruikt, wordt gewezen op de 

noodzaak tot het schoonmaken van de eigen kleedkamer en die van de tegenstander 

 de vlaggen worden naar binnengehaald 

 als er sleutels van achter de bar zijn gebruikt worden die, samen met eventuele sleutels 

van Oosterparkers, bij de bar afgegeven 

 van eventuele bijzondere gebeurtenissen wordt melding gemaakt in het logboek. 
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16 Instructies voor extreme weersomstandigheden 

Weersomstandigheden kunnen invloed hebben op het al of niet doorgaan van voetbalwed-

strijden. Ook kunnen wijzigingen in het weer beslissingen nodig maken over het al of niet 

staken van een wedstrijd. 

In sommige gevallen wordt door anderen bepaald of er gespeeld kan worden of niet. 

Bij hevige regen, vorst, sneeuw of ijzel zal of de KNVB overgaan tot algehele afgelasting of 

zal de beheerder van het sportcomplex (in casu de gemeente) besluiten velden al of niet af 

te keuren. Criteria die daarbij gehanteerd worden, zijn de toestand van de velden en de vei-

ligheid van de spelers. 

Ook bij naderend onweer is duidelijk wat er gedaan moet worden: zit er tussen bliksem en 

donder tien seconden of minder, dan zal de wedstrijd onmiddellijk gestaakt moeten wor-

den en dient de begeleiding er voor te zorgen dat de spelers zo spoedig mogelijk de kleed-

kamer opzoeken. 

In een aantal gevallen zal de beslissing over het al dan niet doorgaan van wedstrijden ge-

nomen moeten worden door het bestuurslid van dienst. 

Hij zal dan moeten toetsen of de veiligheid van de spelers gegarandeerd kan worden en of 

voetbal mogelijk is. Ten aanzien van de veiligheid zal hij moeten bepalen of de conditie van 

het veld de kans op blessures aanzienlijk vergroot (glijpartijen door plassen of bevroren ge-

deeltes van het veld). 

Voor het beoordelen of voetbal mogelijk is zal bijvoorbeeld gekeken moeten worden of de 

bal kan rollen of in het water blijft smoren. 

 

Bij harde wind zullen deze afwegingen ook gemaakt moeten worden. 

Wat de veiligheid betreft komt dan naast de kans op blessures door de toestand van het 

veld ook nog de kans dat spelers geraakt kunnen worden door voorwerpen die door de 

wind over het veld of omver worden geblazen. Hierbij kan gedacht worden aan losstaande 

doeltjes, rondvliegende takken en dergelijke. 

Het bestuurslid van dienst neemt in dit geval ook zelfstandig een beslissing. Bij twijfel zal hij 

een bestuurslid jeugdzaken om advies vragen. In geen geval mag de verantwoordelijkheid 

worden overgedragen aan de ouders, die doeltjes vasthouden die dreigen over het veld te 

gaan schuiven. 

Of voetbal bij stormachtig weer mogelijk is of niet is eigenlijk niet objectief te bepalen. On-

derscheid tussen hogere en lagere elftallen in een bepaalde leeftijdsgroep moet niet ge-

maakt worden. De vraag is niet of goed voetbal mogelijk is, maar of voetbal mogelijk is. 

Hoe jonger de jeugd hoe meer invloed de wind op het spelverloop zal hebben. 

 

Gelet op het bovenstaande dient het beleid als volgt te zijn. 

Bij een windkracht groter dan 6 (volgens het weerbericht van het KNMI) worden de wed-

strijden van JO7 tot en met JO11 afgelast . Voetbal is dan per definitie niet mogelijk voor de-

ze leeftijdscategorieën. 

De situatie wordt ’s morgens op basis van actuele weerberichten beoordeeld. 

Voor de overige leeftijdscategorieën en voor de overige weersomstandigheden geldt dat het 

bestuurslid van dienst op basis van de hierboven genoemde criteria een beslissing neemt 

over het al dan niet doorgaan van wedstrijden. 

 

Als de KNVB geen afgelasting doet bij extreme kou zal het bestuur op vrijdag overleggen of 

er wedstrijden van JO7 tot en met JO11 zullen worden afgelast. Als de weersvoorspellingen 

spreken over een gevoelstemperatuur van bijvoorbeeld –10 °C, dan is er aanleiding om tot 

afgelasting over te gaan.  
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Voor trainingen gelden dezelfde overwegingen als voor wedstrijden. Als de gemeente trai-

ningen niet heeft afgelast, dan is het aan de trainer om in overeenstemming met de boven-

staande richtlijnen de beslissing te nemen of een training doorgaat dan wel dat een een-

maal begonnen training wordt gestaakt. 

 

17 Lijst van GVAV-scheidsrechters 

 
NAAM    CAT. A/B A-B-C-D-E-F- TELEFOON KNVB nr. 

Bezema Remko   013 of jonger     

Bots Alex A O17 of jonger 06-37 30 83 34 GBXH74H 

Brouwers Lucas B O15 of jonger 06-37 01 94 78 NXPB052 

Buisman Gunar Pup.sr E/F   MMHG54P 

Buisman Sander A   06-40 76 70 23 BFXG45H 

Dam van Hessel A O19 of jonger 06-30 11 79 18 FYTB40Q 

Dijk van Hector   O15 of jonger     

Duut Paul A   06-30 79 94 69 FSLK348 

Echten van Wim         

Folkersma Marcel     06-18 53 85 51   

Heeren Yaron A   06-10 78 82 37 LWQY04I 

Heeren Klaas ASR     MNFJ657 

Heide van der Luuk B E/F     

Geurten Rob A   06-54 27 64 34 BGRQ533 

Gorter Henk A   06-23 71 26 44 BGRH956 

Grashuis Gert-Jan B   06-20 61 63 51 BGXD50L 

Huisinga Alex B   06-44 44 26 33 BGRJ28W 

Huizinga Bryan A   06-37 14 23 96 PDTC67Z 

Kerkhof Frits VS O13 06-22 23 29 53   

Koers Eddy B   06-12 15 18 74 BGRJ576 

Lijn Herman VS O15 of jonger   BGRN82U 

Meijer Gerrit A   06-15 57 11 91 MBNC71V 

Meints Richard KNVB   06-15 03 36 76 FJDF84D 

Mustafa Khaled A   06-22 84 77 66 QSDD29S 

Scholte Dirck A   06-27 02 39 34 BGRK80N 

Sipsma Harry B   06-13 66 46 86 BGQY08M 

Thon Franz A   06-53 12 49 51 BGRP99G 

Unlu Tayfun A   06-85 05 26 23 PWMD56Q 

Vermeulen Henk ASR ZA1   GCTT02X 

Vreeman Patrick A   06-24 70 56 24 PGNZ745 

Wal van der Jesse B O17 of jonger 06-44 21 15 70 NNKX59O 

ASR = 
Rood is 
Groeps- 

Assistent app scheidsr. 

 

 
 


