Protocol afgelastingen RKVV Sint Michielsgestel.
Taak van de consul
"De taak van de consul omvat ondermeer het keuren van de speelvelden en de kleedlokalen (hygiëne)
waarvoor hij is aangesteld (RKVV Sint Michielsgestel) en het informeren van betrokkenen bij
afkeuringen".
Keuren van de speelvelden en trainingsvelden
Bij de beoordeling van de speelvelden moet steeds het volgende worden afgevraagd:
 Wat is de schade die door bespeling wordt toegebracht?
 Welke gevaren levert bespeling voor de spelers op?
Werkwijze keuring speelvelden
 Hoofdregel: De keuring vindt plaats op de dag van de wedstrijd.
 Keuring op de dag vóór de wedstrijd mag alleen plaatsvinden wanneer de bezoekende
vereniging op de dag van de wedstrijd zodanig vroeg vertrekt dat een bericht van afgelasting
op de dag van de wedstrijd haar niet meer kan bereiken.
 Het tijdstip van keuren is afhankelijk van het tijdstip waarop de eerste wedstrijd is vastgesteld
en het tijdstip waarop de bezoekers en/of de scheidsrechter vertrekt.
 In de praktijk betekent dit dat de eerste keuring plaatsvindt tussen 7.30 en 8.30 uur.
Afhankelijk van deze keuring kunnen tijdstippen worden vastgesteld wanneer herkeuring zal
plaatsvinden.
 Herkeuringen kunnen in beginsel plaatsvinden tot een uur vóór de wedstrijd, of zoveel eerder
als het tijdstip van vertrek van de bezoekende vereniging of scheidsrechter. Indien de consul
van mening is dat het veld alsnog moet worden afgekeurd en de bezoekende vereniging kan
worden gewaarschuwd maar de scheidsrechter niet meer, dan dient hiertoe besloten te
worden. In dat geval maakt alleen de scheidsrechter een vergeefse reis. Kan de bezoekende
vereniging niet meer worden gewaarschuwd dan dient de keuring worden overgelaten aan de
scheidsrechter. Let op: deze regel is ook van toepassing als er geen scheidsrechter is
aangewezen!
Aanwezigheid bij de keuring
Bij de keuring dient een verantwoordelijke vertegenwoordiger van de vereniging aanwezig te zijn. Het
protocol van de KNVB is eveneens van toepassing en is bekend bij alle verantwoordelijke
functionarissen.

De praktijk
Zaterdag (pupillen en junioren):
De coördinator van de E- en F-pupillen (lid Jeugdcommissie) bepaalt om 8.00 uur of er door de E- en
F-pupillen gevoetbald kan worden. In principe kan er door deze leeftijdscategorie altijd gespeeld
worden, behalve wanneer het een algehele afgelasting betreft, of wanneer de weersomstandigheden
het niet toestaan, of wanneer er water op het veld staat.
Voor de wedstrijden van de D-pupillen en de C-junioren is desbetreffende coördinator verantwoordelijk,
deze keuring zal uiterlijk om 10.00 uur plaats moeten vinden. Voor de B- en A-junioren is de
desbetreffende coördinator verantwoordelijk, met als tijdstip van beoordeling uiterlijk 13.00 uur.
Voor de teams vanaf D en ouder moet er meer dan bij E en F aandacht aan de mogelijke schade aan
het veld worden besteed bij de keuring.
Bij afgelasting informeert de coördinator direct de consul en zal de zaterdagdienst het protocol volgen,
onder andere het direct melden van de afgelasting op Sportlink (alle wedstrijden apart!), het eventuele
afmelden van de aangewezen scheidsrechter en het informeren van de bezoekende verenigingen.
De consul blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.
In geval van afgelasting bij E- en F-pupillen en bij twijfel over een eventuele herkeuring neemt deze
coördinator ook contact op met de coördinatoren van D-C en B-A.
In geval een van de coördinatoren niet aanwezig is zal deze zelf voor vervanging zorgen, de voorzitter
van de Jeugdcommissie is daarbij een optie.
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Zondag (senioren):
Het keuren van de velden geschiedt tussen 7.30 uur – 8.30 uur door de consul of zijn plaatsvervanger.
Bij afgelasting van het eerste en/of tweede elftal wordt de wedstrijdsecretaris geïnformeerd. Die stelt
op zijn beurt de bezoekende verenigingen en scheidsrechters van de afgelasting op de hoogte.
Vanaf het derde elftal en lager worden de verenigingen en de scheidsrechters geïnformeerd door de
zondagsdienst, die ook volgens protocol te werk gaan. Berichtgeving wordt zo snel als mogelijk op de
site geplaatst.
Algehele afgelasting wedstrijden:
Bij algehele afgelasting door de KNVB worden er absoluut geen oefenwedstrijden op de
wedstrijdvelden gespeeld. Of er in een dergelijke situatie gebruik van de trainingsvelden gemaakt kan
worden ligt ter beoordeling aan de consul of diens plaatsvervangers.
Keuring trainingsvelden op trainingsdagen:
Doorgaans worden bij trainingen andere criteria gebruikt bij keuringen dan bij wedstrijden, een training
kan eerder doorgang hebben dan een wedstrijd.
Voor de woensdagmiddag en de maandagmiddag is de Technisch ondersteuner E en F
verantwoordelijk. Hij besluit vóór 11.30 uur of er die middag getraind kan worden. In geval van
afgelasting meldt hij dit direct aan de wedstrijdsecretaris pupillen die dit bericht z.s.m. op de site
plaatst. Ook de consul wordt geïnformeerd bij afgelasting.
Voor trainingen die aanvangen na 18.00 uur is de consul verantwoordelijk, of diens plaatsvervanger.
In principe dient een afgelasting van trainingen vóór 17.00 uur te geschieden, zodat dat bericht vóór
17.00 uur ook op de site geplaatst kan worden,
De consul is dan ook verantwoordelijk voor de berichtgeving. Staat er geen bericht op de site dan
wordt er getraind. Behalve als in dat geval een trainer zelf het besluit neemt om de training geen
doorgang te laten vinden; deze trainer is dan zelf verantwoordelijk voor de berichtgeving naar de
betreffende spelers.
Bij afgelasting van de trainingen wordt er als vanzelfsprekend ook geen gebruik gemaakt van
speelvelden, noch voor trainingen noch voor wedstrijden.
Verantwoordelijk personen:
Consul
Plaatsvervangend consul wedstrijddagen
Plaatsvervangend consul trainingsdagen
Coördinator E- en F-pupillen
Coördinator D-pupillen en C-junioren
Coördinator B- en A-junioren
Wedstrijdsecretaris selectie
Wedstrijdsecretaris pupillen
Voorzitter Jeugdcommissie
Zaterdag- en zondagsdienst

: Ton Spierings
: Leo de Bakker
: Ben van de Bogaard
: Rein Groenendaal
: Geert Groenendaal
: Hans van Weert
: Leo de Bakker
: Willy van Vught
: Peter Schellekens
: volgens schema

Telefoonnummers zijn op het sportpark te vinden.
Het aanspreekpunt voor vragen of onduidelijkheden in alle situaties is de consul.
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