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Alles wat je moet weten over de tweede seizoenshelft!

Bekijk online versie
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DE TWEEDE SEIZOENSHELFT IS BEGONNEN

Verplicht uitwijken naar kunstgras
eerste elftallen mannen
Standaard mannenteams die uitkomen in de 1e
klasse en lager met een goedgekeurd
kunstgrasveld zijn vanaf 25 januari 2019 verplicht
uit te wijken naar kunstgras bij een incidentele
afgelasting van het hoofdveld (natuurgras).
Lees verder

Start voorjaarsreeks: plan tijdig
rondom vakanties
Inmiddels zijn de voorjaarsreeksen in een aantal
districten alweer van start gegaan. Gedurende de
voorjaarsreeks zijn er ook een aantal
vakantieperiodes. Ga hier tijdig mee aan de slag.
Wedstrijden kunnen in onderling overleg, zonder
tussenkomst van de KNVB, verplaatst worden.
Lees meer over A-categorie
Lees meer over B-categorie

De KNVB praat met amateurclubs
over de B-categorie
Begin 2019 gaat de KNVB de regio in om met
verenigingen in gesprek te gaan over een
belangrijk thema: aantrekkelijk voetbalaanbod. De
KNVB wil graag uit de praktijk horen wat er beter
en anders kan en welke ideeën en suggesties er
zijn voor de B-categorie
Lees verder

Wedstrijd afgelast? Hoe leg je dat
op de juiste manier vast?
Het is voor elke voetballiefhebber altijd weer een
teleurstelling als de wedstrijd wordt afgelast. Maar
hoe gelast ik als club een wedstrijd af? En hoe
zorg ik dat iedereen ervan op de hoogte is?

Lees verder

Vastgespeeld in de A-categorie
Speelgerechtigdheid is een belangrijk onderwerp
onder clubs in het amateurvoetbal. Hoeveel
wedstrijden mag een voetballer in een hoger elftal
meedoen voordat deze is vastgespeeld?
Speelgerechtigdheid Veld
Speelgerechtigdheid Zaal

Overzicht vrije teams op te vragen
via Sportlink
Zijn er teams binnen je vereniging die geen
wedstrijd hoeven te spelen? En wil je graag op
zoek naar teams van andere verenigingen die dit
weekend ook vrij zijn? Je kunt eenvoudig zelf een
team vinden dat vrij is. Handig voor een
oefenpotje.
Lees verder

De eerste seizoenshelft in cijfers
Er werd weer heel wat gevoetbald voor de
winterstop op de Nederlandse velden. En
gescoord! In 381.815 officiële wedstrijden bolde
het net maar liefst 2.932.638 keer. Een
gemiddelde van bijna acht doelpunten per
wedstrijd dus!
Lees verder

Spelregelbewijs 2019/'20: je kunt
al van start
Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een
sportiever spel. Door het behalen van het
spelregelbewijs zijn meer voetballers beter op de
hoogte van de regels en begrijpen en accepteren
zij waarom bepaalde beslissingen worden
genomen.
Lees verder

WIST JE DAT...
dit seizoen nog tot en met 2 maart (zaterdagvoetbal) en 3 maart (zondagvoetbal) gebruik kan worden gemaakt
van een snipperdag? Daarna is dat voor dit seizoen niet meer mogelijk.
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