
 

 
 

Protocol Keuring velden en afgelasting  

17042014 

   Protocol keuring velden en afgelasting  
 

 

Trainingen en doordeweekse wedstrijden 

1. De beheerder
1
 van sportpark Nieuw Zuid schouwt dagelijks de velden. Hij adviseert de consul

2
 over 

een eventuele afgelasting. Bij twijfel van de beheerder keurt de consul persoonlijk uiterlijk om 15.00 

uur de velden. De consul neemt een beslissing per veld.  

2. Indien één of meer velden afgekeurd worden voor trainingen of het spelen van wedstrijden, geeft de 

beheerder dit door aan de door het bestuur aangewezen coördinator trainingsschema
3 

en geeft dit (in 

geval van een geplande wedstrijd) door aan desbetreffende wedstrijdsecretaris(sen). 

3. De coördinator trainingen zorgt uiterlijk om 16.00u voor een bericht op de website  

www.quickboys.nl. Bij een gedeeltelijke afgelasting zorgt hij tevens voor de publicatie van een 

alternatief trainingsschema. 

4. Bij verslechtering van de situatie na de beslissing van de consul heeft de beheerder van de Stichting 

Nieuw Zuid het recht de velden namens de consul alsnog af te keuren voor trainingen of het spelen 

van wedstrijden (zie verder punt 2 en 3). 

5. Bij wedstrijden kan de scheidsrechter uiteindelijk de definitieve beslissing nemen de wedstrijd alsnog 

niet door te laten gaan. 

 

Wedstrijden op zaterdag 

1. De consul
1
 keurt om 07.00 uur de velden. De consul neemt een beslissing per veld. 

2. Indien één of meer velden afgekeurd worden voor het spelen van wedstrijden, geeft de consul dit door 

aan de wedstrijdsecretarissen.  

3. De consul kan per veld besluiten tot een herkeuring op enig later tijdstip die dag. Hij houdt hierbij 

rekening met de reistijden van de bezoekende partij en de arbiter(s). 

4. Bij wedstrijden kan de scheidsrechter uiteindelijk de definitieve beslissing nemen de wedstrijd alsnog 

niet door te laten gaan. 

5. Indien de KNVB besluit tot algehele afgelasting, neemt de consul conform 1 t/m 3 een beslissing over  

het al of niet goedkeuren van elk veld voor trainingen en/of het spelen van oefenwedstrijden. 
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