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1 Afgelastingen algemeen 

  

1.1 Wij kennen twee soorten van afgelastingen: 

  
1. Een algehele afgelasting en 
2. Een (gedeeltelijke) afgelasting door de consul. 
  
1. Algehele afgelasting: 
  
Wordt gedaan door de KNVB en deze wordt op de volgende wijze bekend gemaakt via teletekst pagina 603. 
Staat achter "District West I" een kruisje onder een van de categorieën dan betekent dit dat de wedstrijd(en) is/zijn 
afgelast. 
Wij hoeven bij een algehele afgelasting als vereniging verder niets te doen. Wel zullen we ons wedstrijdschema 
aanpassen met de term “AFGELAST”. 
  
2. (Gedeeltelijke) afgelasting door de consul: 
  
Onderstaand de procedure die door ons gevolgd wordt bij weersgesteldheden die keuring noodzakelijk maken en 
waarbij het twijfelachtig is of er gevoetbald kan worden. 
Onze consul Dhr. Aad Buur is op de wedstrijddagen om 06.45 uur aanwezig om de velden te keuren en te beslissen of 
er gevoetbald kan worden. 
Eventueel kan er om 10:30 uur een herkeuring plaatsvinden. Dit om te bepalen of het middagprogramma plaats kan 
vinden. De consul heeft hierin een belangrijke stem, hij is op dat moment niet de verenigingsman, maar een adviseur 
voor de KNVB. 
Bij twijfel zal hij altijd overleggen met een afgevaardigde van het hoofdbestuur (bestuursdienst). 
 
Wordt het besluit genomen tot afgelasting dan wordt de website van Reiger Boys, bij wedstrijden, aangepast. De term 
“AFGELAST” zal bij de betreffende wedstrijd worden toegevoegd. Staat er geen vermelding bij de wedstrijd, dan mag 
u aannemen het programma normaal doorgaat. 
Als er afgelast wordt, is dit een weloverwogen besluit geweest : op de eerste plaats in het belang van de gezondheid 
van de spelers en op de tweede plaats het belang van de velden. 
Belt u a.u.b. niet het nummer van het clubhuis. Deze lijn moet open blijven voor andere verenigingen die ons kunnen 
bellen en wij moeten natuurlijk andere verenigingen van de afgelasting op de hoogte brengen. Belt u ook niet naar 
andere Reiger Boys kaderleden; zij kunnen u waarschijnlijk geen antwoord geven. 
 
De afspraak bestaat dat bij een afgelasting selectieteams moeten trainen. Zonder tegenbericht van de begeleiding van 
een team moeten selectieteams op de daarvoor bestemde tijdstippen trainen. Mocht dit nog vragen oproepen dan 
kunt u het beste contact opnemen met de trainer of leider van het elftal. 
Ook trainingen kunnen afgelast worden. Dit zal eveneens zo veel mogelijk op de website zichtbaar worden. 
  
3. Afgelasting van A en B categorie 
  
Nog niet zo lang geleden heeft de KNVB de afgelastingregeling enigszins gewijzigd. Voor alle duidelijkheid hebben we 
het hier over een algehele afgelasting door de KNVB. De afgelasting van wedstrijden vindt plaats op basis van de 
categorie waarin een elftal uitkomt. Zoals iedereen wel weet kennen wij momenteel twee categorieën en wel A en B. 
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Onder de A-categorie vallen: 
Senioren mannen standaard top- t/m 5e klasse =  Reiger Boys Heren 1  
Senioren vrouwen top- t/m 3e klasse  =  Reiger Boys Vrouwen 1 en Vrouwen 2 
        
A-junioren Ere divisie t/m 1e klasse   =  Reiger Boys A1 
C-junioren 1e divisie t/m 1e klasse   =  Reiger Boys C1 
 
Onder de B-categorie vallen: 
Senioren mannen reserve 4e t/m 6e klasse   =  Reiger Boys Heren 2 t/m Heren 7 
 
A-junioren 2e klasse en 3e klasse   =   Reiger Boys A2     
B-junioren 2e klasse t/m 4e klasse   =  Reiger Boys B1 t/m B4    
C-junioren 2e klasse t/m 4e klasse    =  Reiger Boys C2 t/m C6 
D-pupillen 1e klasse en 5e klasse    =  Reiger Boys D1 t/m D7 
E-pupillen hoofd t/m 4e klasse   =  Reiger Boys E1 t/m E13 
F-pupillen hoofd t/m 5e klasse    =  Reiger Boys F1 t/m F13 
 
Meisjes A-junioren 11-tallen    =  Reiger Boys MA1 
Meisjes B-junioren 11-tallen    =  Reiger Boys MB1 + MB2 
Meisjes C-junioren 11-tallen    =  Reiger Boys MC1 + MC2 
Meisjes D-pupillen 11-tallen    =  Reiger Boys MD1 + MD2 
Meisjes E-pupillen 7-tallen    =  Reiger Boys ME1 
  
Het kan dus gebeuren dat de KNVB het totale programma van de B-categorie afgelast en dat A-categorie wel door 
gaat. 
  
De KNVB attendeert er nogmaals op dat bij een gedeeltelijke afgelasting van de velden de elftallen die zijn ingedeeld 
in een poule die na afloop van de reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden moeten afwerken 
(nacompetitie), voorrang hebben op de overige elftallen om hun wedstrijd doorgang te laten vinden.  
 

1.2 Afgelasting en het kunstgrasveld 

  
Wij beschikken over een kunstgrasveld en hiervoor kunnen afwijkende regels gelden: 
  
1. Een algehele afgelasting 
2. Een (gedeeltelijke) afgelasting door de consul 
  
1. Algehele afgelasting 
  
Bij een algehele afgelasting geldt dat ook op het kunstgrasveld de wedstrijden geen doorgang zullen vinden. 
  
2. (Gedeeltelijke) afgelasting door de consul 
  
De consul kan de grasvelden afkeuren en het kunstgrasveld goedkeuren. 
Dit betekent dat “wedstrijdzaken” het wedstrijdschema opnieuw door zal nemen en zal bepalen welke wedstrijden 
gespeeld kunnen gaan worden. Eerder vastgestelde wedstrijden op het kunstgras kunnen hierdoor komen te 
vervallen. Hierbij is van belang, zoals bovenstaand reeds vermeld, dat elftallen die na de competitie nog een reeks 
wedstrijden moeten afwerken (nacompetitie), voorrang hebben op de overige elftallen om hun wedstrijd doorgang te 
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laten vinden. Daarnaast zal gekeken worden naar de hoeveelheid gespeelde wedstrijden tot dat moment per 
elftal/team. 
Via de website (wedstrijdzaken) zal vroegtijdig bekend gemaakt worden welke wedstrijden op kunstgras gespeeld 
gaan worden. 
  
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de afdeling wedstrijdzaken. 
 

1.3 Website v.v. Reiger Boys 

 
 
 
 
 
 
Onder het kopje “Wedstrijden” staat Afgelastingen 
 
Onderstaand een voorbeeld van 2 wedstrijden die zijn afgelast. 
  

 
 
 


