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4. Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit verzoek op dinsdag 
12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is.

5. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 22 september t/m 31 december mogen in onderling overleg 
verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2019 gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode 
van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor 17 juni 2019. De 
onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

6. De tijdstrafregeling zoals genoemd in paragraaf 3.4 van dit Handboek, is van toepassing op de gehele categorie B en
moet door de scheidsrechter verplicht worden toegepast.

 

Verplaatsen van wedstrijden in tijd
Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de 
aanvangstijd aanpassen (zie ook paragraaf 3.5 Aanvangstijden). De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij 
de betreffende wedstrijd vermeld.

Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie B. Alle betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. 
Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de 
competitieleider. Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

1.2 Aanvoerder

De aanvoerder is de speler van het team die zich zichtbaar onderscheidt van de overige spelers van zijn team, door het 
dragen van een aanvoerdersband (kleur afwijkend van die van het shirt). De aanvoerder heeft een voorbeeldfunctie richting 
zijn medespelers en is namens zijn team het aanspreekpunt voor de scheidsrechter; zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 
De aanvoerder is verplicht de scheidsrechter te assisteren bij de visuele controle van de digitale spelerspas. 

In het jeugdvoetbal neemt de teammanager (leider) de taken en verantwoordelijkheden van de aanvoerder, zoals hier
omschreven, over (zie subparagraaf 2.8.1).

1.3 Ordemaatregelen

Op grond van het bepaalde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal heeft het bestuur amateurvoetbal besloten dat 
veldvoetbalverenigingen danwel BVO’s met teams uitkomend in districts- of jeugddivisies de volgende voorschriften tot het 
handhaven van de orde bij competitie- en/of bekerwedstrijden in acht dienen te nemen. Bij wedstrijden op neutraal terrein is 
de organiserende vereniging verantwoordelijk voor het toezien op en het handhaven van de ordemaatregelen.

1. Verkoop van dranken 
a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden 

meegenomen, met uitzondering van koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in 
kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het 
clubgebouw toegestaan. 

b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische 
dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. 

Onder een afgebakend terras wordt verstaan:

Vaste afbakening
De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander verkeer 
(denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft. Een vaste afbakening kan bijvoorbeeld zijn 
een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte niet 
verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn. Een mobiele afbakening kan zijn: bloembakken of verplaatsbare 
palen. Genoemde voorbeelden moeten onderling deugdelijk verbonden zijn.

De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras is anderhalve meter. Het terras mag maximaal aan één zijde 
van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende terras is verantwoordelijk voor het 
in stand houden van de afbakening.

Afwijkingen
Bij afwijkingen van voorgaande moet schriftelijke ontheffing zijn verleend door de gemeentelijke of provinciale overheid. 
De vereniging is verantwoordelijk voor het aanvragen van een ontheffing en maakt daarvan schriftelijk melding bij de KNVB.

Indien wijzigingen worden doorgevoerd na het verlenen van de ontheffing vervalt de ontheffing.


