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Voorwoord 
 
In de competitieorganisatie van de KNVB neemt de consul sinds jaar en dag een belangrijke 
plaats in. De consul is de functionaris/official die beslist over wel of niet kunnen voetballen 
gezien de staat van het veld. De taak van een consul is tegenwoordig geen eenvoudige. De 
belangen zijn toegenomen en soms tegenstrijdig. Sportieve en financiële belangen gaan vaak 
hand in hand. Gemeenten verleggen de verantwoordelijkheid voor het gebruik en het 
onderhoud van de velden steeds vaker naar de verenigingen (privatisering). Er is minder geld 
beschikbaar voor onderhoud. De KNVB heeft besloten minder centraal af te gelasten en de 
beslissing over wel of niet spelen, vaker over te laten aan de lokale functionarissen: consul, 
scheidsrechter en vereniging. De leden van de vereniging willen echter het liefst altijd spelen. 
Een afgelasting stuit dan ook vaak op onbegrip. 
 
Dit is nog niet alles. De KNVB en de verenigingen hechten steeds meer waarde aan haar 
vrijwilligers. Zij zijn de drijvende kracht achter het amateurvoetbal in Nederland. Consuls zijn, 
zoals veel anderen bij een vereniging, vrijwilligers die in dit geval de KNVB helpen bij het goed 
laten verlopen van de competities.  
 
Het is van belang dat de speelvelden tijdig gekeurd worden. Een keuring door de 
scheidsrechters is, gezien het late tijdstip waarop dat plaats vindt, niet ideaal. Het aantal 
vergeefse reizen zal dan ongetwijfeld fors stijgen of er zal vaker onder niet verantwoorde 
omstandigheden worden gespeeld.  
Bij steeds meer verenigingen is een verenigingsconsul actief, keurt de wedstrijdsecretaris, 
bestuurslid accommodatiezaken of dienstdoend bestuurslid of worden de velden door de 
gemeente gekeurd. 
 
Voornoemde ontwikkelingen zijn aanleiding om deze handleiding de ondertitel Richtlijnen voor 
terreinkeuring mee te geven. De handleiding wordt niet alleen ter beschikking gesteld aan de 
KNVB-consuls maar ook aan de verenigingen met de bedoeling dat deze wordt doorgegeven 
aan de persoon die de feitelijke keuring doet in geval er geen consul voor handen is.  
 
P.C.M. Balemans/  H. Boll 
Beleidsmedewerker accommodatiezaken / Beleidsmedewerker wedstrijdzaken 
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Bij de vijfde druk 
 
De basis van deze herziende handleiding vormt de tekst uit 2002, aangepast aan de huidige 
organisatiestructuur en reglementering. 
 

  De wijzigingen van de afgelopen jaren in structuur en reglementen zijn in de voor u 
liggende versie verwerkt. 

 
 Verder zijn de nodige inhoudelijke en tekstuele op- en aanmerkingen verwerkt.  
 
Voor de topklasse geldt een aparte regeling welke is opgenomen in hoofdstuk 9. 
 
Voor vragen en opmerkingen over de consulorganisatie kunt u zich wenden tot het 
districtskantoor waaronder u valt. De telefoonnummers en adressen hiervan zijn als bijlage (zie 
bijlage 2) in deze uitgave opgenomen. 
 
KNVB accommodatiezaken/wedstrijdzaken 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon: 
Redactie: KNVB Zeist 
Eindredactie:KNVB Zeist 
Vormgeving: KNVB Zeist 
Oplage:digitaal 
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1. Taak van de consul 
 

§1.1. Taakomschrijving 
 
In het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal  (RWAV art.18) staat het volgende:   
“Het keuren van de speelvelden en de kleedlokalen, waarvoor hij door het districtsbestuur is 
aangesteld.” 

 
De hoofdtaken van een consul zijn het beoordelen van de bespeelbaarheid van de speelvelden 
en het informeren van de thuisspelende- en bezoekende vereniging(en), scheidsrechters en 
eventuele assistent-scheidsrechters bij afkeuringen. In deze handleiding wordt vooral op deze 
twee zaken ingegaan.  
 
In de reglementen staat niets aangegeven omtrent het indelen van wedstrijden of het aanwijzen 
van teams door de consul, bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke afgelasting. Hoewel vele consuls 
op dit punt worden ingeschakeld, behoort dit niet tot zijn taak en berust de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de vereniging. Deze dient zich hierbij te houden aan besluiten welke ten aanzien 
van de rangorde bij afgelastingen zijn genomen (zie het betreffende artikel in het 
Bewaarnummer) De consul kan uiteraard wel adviserend optreden.   
 

§1.2. Keuren van speelvelden 
De keuring heeft tot doel, onder de heersende weers- en terreinomstandigheden, de 
geschiktheid van een speelveld te bepalen voor het spelen van voetbalwedstrijden. Dit in het 
belang van een sportief en vlot verloop van de competities, het voorkomen van ongewenste 
(reis)kosten en het beperken van schade aan de terreinen. 
 
Bij de keuring moet rekening worden gehouden met een aantal factoren dat van invloed is op 
de bespeelbaarheid van een terrein, zoals: 

 de actuele terreingesteldheid (onderhoudstoestand) 

 voorbije, heersende en komende weersomstandigheden 

 het jaargetijde (najaar, winter, voorjaar of zomer) 

 het aantal gespeelde en nog te spelen wedstrijden (gebruiksintensiteit) 
 

Vanwege de wisselvalligheid van de factoren wordt geadviseerd een keuring uitsluitend 
op de dag van de wedstrijd plaats te laten vinden. Om het risico van een onjuiste 
beslissing verder te verkleinen wordt liefst zo kort mogelijk voor het tijdstip van bespelen 
gekeurd. Getracht moet worden een oordeel te vormen over de mogelijke gevolgen van 
bespeling op korte als middellange termijn. De voortgang van de competitie is niet 
gediend met het doorgaan van die éne wedstrijd op die éne dag, maar bij meerdere 
wedstrijden in het lopende seizoen. 

 
De keuring is in eerste instantie opgedragen aan de consul. Indien de consul een terrein niet 
afkeurt, onderwerpt de scheidsrechter het terrein eveneens aan een keuring.  
Reglementair is voor de vereniging geen rol bij de keuring weggelegd. De dagelijkse praktijk 
wijkt echter af omdat er wordt gekeurd door een verenigingsconsul, een bestuurslid of de 
gemeenteconsul. Bij districtsbestuursbesluit kan zelfs bepaald zijn dat de consul niet belast is 
met de keuring, bijvoorbeeld voor het pupillenvoetbal. De richtlijnen in deze handleiding zijn dan 
ook van toepassing op de andere personen die dan keuren. 
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§1.3. Informeren bij afkeuringen  
Nauw verbonden aan het afkeuren van een speelveld is het doorgeven van afgelaste 
wedstrijden aan de aangestelde scheidsrechter(s), de eventuele assistent-scheidsrechters en 
bezoekende vereniging(en). Voorkomen moet worden dat vergeefse reizen en onnodige kosten 
worden gemaakt.  
 
Reglementair is bepaald dat het informeren tot de taak van de consul behoort. Dit dient echter 
uitsluitend plaats te vinden indien de bezoekende vereniging en/of KNVB functionaris dit vooraf 
kenbaar hebben gemaakt bij de aangewezen consul. In de praktijk wordt de vereniging i.c. de 
wedstrijdsecretaris(sen) dikwijls ingeschakeld bij het doorgeven van afgelaste wedstrijden 
omdat het fysiek niet mogelijk is alles door één persoon te laten doen. Voorts wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van moderne digitale mogelijkheden om elkaar te informeren en willen 
ook meerdere partijen de informatie ontvangen. De consul dient goede afspraken te maken met 
de desbetreffende vereniging(en) opdat duidelijk is wie wat doet! 
 

§1.4. Controle van de kleedgelegenheid 
De controle van de kleedgelegenheid is vooral gericht op de hygiënische aspecten. Op gezette 
tijden moet worden nagegaan of de was- en kleedgelegenheid alsmede de toiletten voor 
spelers en scheidsrechters in zindelijke en bruikbare staat verkeren. De controle wordt één à 
twee keer per jaar uitgevoerd. Tevens dient de consul richting KNVB door te geven of de 
kleedgelegenheid voldoet aan de gestelde normen zoals beschreven in de “Kwaliteitsnormen 
club- kleedgebouwen in het amateurvoetbal”. Indien de kleedgelegenheid niet voldoet dienen 
de zaken die niet voldoen gespecificeerd te worden en eveneens doorgegeven te worden aan 
de KNVB.  

 

§1.5. Behartiging KNVB belangen 
Van de consul wordt verwacht dat deze in het algemeen de belangen van de KNVB behartigt. 
Hieronder kan een veelheid aan zaken worden vervat, die alle tot doel hebben voor de KNVB 
en de betrokken vereniging(en) een sportief en vlot verloop van de competitie te waarborgen en 
het beoefenen van de voetbalsport op een verantwoorde wijze mogelijk te maken. Indien zich 
zaken voordoen, die het gevolg zijn van nalatigheid of onregelmatigheid, moeten deze aan de 
KNVB worden gemeld. 
 
De KNVB stelt eisen ten aanzien van de terreinen en terreininrichting (zie het betreffende artikel 
in het bewaarnummer). Van de consul wordt verwacht dat deze zo nu en dan de staat van de 
verschillende voorzieningen nagaat. Dit kan plaatsvinden tijdens de reguliere terreinkeuringen.  
 
Een ander aspect dat aandacht dient te hebben is de veiligheid. Hierbij moet o.a. worden 
gedacht aan de verankering van verplaatsbare doelen bij het pupillenvoetbal, uitstekende delen 
aan doelen, loszittende doelnetbeugels, gevaarlijke hoekvlagstokken, enz.   
 

§1.6. Afwijkende werkwijze 
In deze handleiding wordt de algemene taakuitvoering van de consul beschreven gebaseerd op 
de geldende reglementaire bepalingen. Het is echter mogelijk dat het bestuur AV en/of het 
districtsbestuur, op basis van de situatie betreffende het landelijk amateurvoetbal of in het 
district, tot aanvullende besluitvorming komt waardoor bepaalde zaken en procedures kunnen 
afwijken. Mededelingen hierover verschijnen in het Bewaarnummer.  
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2. Richtlijnen voor de keuring 
 

§2.1. Richtlijn voor de keuring van natuurgrasvelden 
 
Het is moeilijk, om precies aan te geven bij welke omstandigheden tot afkeuring moet worden 
besloten. Plaatselijke verschillen in bodemgesteldheid en weersomstandigheden zijn soms zo 
groot dat zelfs binnen een sportpark verschillende waarnemingen worden gedaan. Het vergt 
gevoel voor de situatie en grondige kennis van het gedrag van het speelveld bij bepaalde 
weersomstandigheden om tot een juist besluit te komen.  
Het is belangrijk dat de consul zijn/haar velden kent waardoor de consul kan anticiperen op de 
weers- en terreinomstandigheden. 
 
Overwegingen 
Bij een terreinbeoordeling moet steeds het volgende worden afgevraagd: 
1. Welke gevaren levert bespeling van het veld voor de spelers op? 
2. Wat is de schade die door bespeling aan het veld wordt toegebracht?  
 
De volgende beschrijvingen van bijzondere terreinomstandigheden kunnen hierbij als richtlijnen 
worden gehanteerd. 
 

§2.2. Gevaar voor de spelers 
 
Onder deze noemer vallen de factoren: 
 

 Gladheid  
Deze situatie kan zich voordoen ten gevolge van hinderlijke plasvorming, ijsafzetting, ijzel of 
onderkoelde regen of een vaste laag sneeuw. 

 

 Ernstig ongelijk  
Deze situatie kan zich voordoen als gevolg van meerdere oorzaken, zoals niet bijgewerkte 
speelschade (slidings, diepe voetindrukken), schade van konijnen, mollen en ongedierte, 
plotselinge verzakkingen, bandensporen, pollerig grasbestand, enz. Naarmate een terrein 
droger is en de grasmat meer beschadigd is, worden putjes en polletjes als hinderlijker ervaren. 
Hobbelige, ongelijke en stuiterige velden doen zich vooral in het voorjaar voor als de 
verdamping de neerslag gaat overtreffen. 

 

 Bevroren oppervlak 
Harde bevroren velden, mits voldoende vlak, kunnen in beginsel als bespeelbaar worden 
aangemerkt. De bevroren toestand moet tijdens de duur van de wedstrijd aanwezig blijven. Een 
ernstig ongelijk bevroren veld is zeer blessuregevoelig. 

 

 Instabiele toplaag 
Een instabiele toplaag ontstaat voornamelijk als de grasbezetting op het speelveld laag is en de 
beworteling ook uit het veld “gelopen” wordt. Een instabiele toplaag kan ook ontstaan op zeer 
zanderige schrale toplagen. Een instabiele toplaag betekent dat de toplaag dusdanig is dat 
deze bij droogte een rulle zandbak is en bij natte omstandigheden snel een modderbak wordt. 
Een instabiele toplaag geeft een grote kans op blessures. Een eis voor natuurgrasvelden is dat 
de grasbezetting groter is dan 60% 
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 Overige gevaar factoren 
Incidenteel kunnen zich problemen met de bespeelbaarheid voordoen als gevolg van externe 
factoren. Hierbij moet worden gedacht aan bomen of ballenvangers die zijn omgewaaid. Ook 
kan recent uitgevoerd onderhoud aanleiding zijn. Hierbij moet worden gedacht aan zand dat is 
opgebracht maar niet is uitgesleept. Of drainsleuven die nazakken. In dit soort omstandigheden 
moet het gezonde verstand worden gebruikt.  
 

§2.3. Gevaar voor abnormale beschadiging van een terrein  
 

Dit bestaat wanneer sprake is van: 
 

 Ernstige en/of hinderlijke plasvorming 
Plasvorming op een terrein is meestal het gevolg van verdichting en/of versmering van de 
toplaag waardoor neerslag (regen, sneeuw), door een lage infiltratiesnelheid en slechte 
doorlatendheid slechts langzaam in de bodem wegzakt. Een andere oorzaak kan een 
abnormaal hoge grondwaterstand zijn, waardoor de bodem geen voldoende bergend vermogen 
heeft. Het grondwater kan hierdoor tijdelijk aan of boven het maaiveld komen. Plassen duiden 
vaak ook op laagten in het terrein. Bespeling zal tot gevolg hebben dat de zodelaag gemakkelijk 
kapot wordt gelopen, diepe voetindrukken en slidingsporen ontstaan en de toplaag nog meer 
versmeert en verkneedt op plaatsen daar waar de plasvorming aanwezig is. 

 

 Verzadigde, modderige en/of zeer zachte toplaag  
Deze situatie is het gevolg van een sterke vochtbinding in de toplaag, waardoor de stabiliteit 
ongunstig wordt beïnvloed. De mate van vochtbinding wordt bepaald door de slib- en 
leemdeeltjes en de organische stof (humus) in de toplaag. Veelal spreekt men in dit soort 
situaties van een ‘vette’ toplaag. Bespeling zal tot gevolg hebben dat de zodelaag gemakkelijk 
kapot wordt gelopen, diepe voetindrukken en slidingsporen ontstaan en de toplaag versmeert 
en verkneedt. Uiterlijke kenmerken zijn: drassigheid, diepe speelschade, slappe weke grasmat, 
hobbelig en ongelijk speelveld. 

 

 Opdooi na vorstperiode 
Na een vorstperiode zal bij verhoging van de luchttemperatuur aanvankelijk slechts een dunne 
laag ontdooien. Het smeltwater dat hierbij vrijkomt, kan door de nog steeds bevroren 
ondergrond echter niet weg. Er ontstaat hierdoor een situatie die vergelijkbaar is met een 
verzadigde toplaag. Bespeling heeft tot gevolg dat deze dunne en weke toplaag gemakkelijk 
kan afschuiven en versmeren. 
Met bespeling moet worden gewacht tot dat alle vorst is verdwenen. Een en ander is afhankelijk 
van de vochtigheidstoestand van de bodem op het moment van invriezen. Wetravelden hebben 
bijvoorbeeld minder last van bevriezen. Na een periode van vorst is het wenselijk het terrein 
voor gebruik te rollen. Door de vorst is de grond uitgezet (losser) en daardoor gevoeliger voor 
beschadiging. 

 

 Ernstige rijpvorming, ijzel of ijsafzetting 
Rijpvorming is het aanvriezen van vocht in de lucht aan het gras. IJzel en ijsafzetting doen zich 
voor als gevolg van onderkoelde regen die bevriest op het moment dat het op de grond komt. 
Bij betreding breken de beijsde en bevroren bovengrondse delen af. Later wordt dit zichtbaar 
als donkere plekken in de grasmat en kan ook extra schimmelvorming worden vastgesteld.  
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Lichte rijpvorming - bijvoorbeeld na nachtvorst - verdwijnt zodra de zonnewarmte invloed krijgt. 
Afkeuringen kunnen meestal beperkt blijven tot de vroege wedstrijden. Rijpvorming kan evenwel 
soms hardnekkig zijn, vooral als de temperatuur laag blijft, het zwaar bewolkt is of een deel van 
het veld in de schaduw ligt. In dat geval zal bij herkeuring alsnog afgekeurd moeten worden. 

 

 Langdurige, intense droogte of uitdroging 
Gras bestaat voor 95% uit water. Bij droogte loopt het vochtgehalte sterk terug waardoor gras 
z’n soepelheid verliest. Bespeling heeft tot gevolg dat de bovengrondse delen afbreken. In een 
verder stadium kan de wortellaag worden beschadigd. Beperkt de schade zich tot de 
bovengrondse delen dan zal na neerslag vrij snel herstel kunnen intreden. Raakt echter de 
wortellaag beschadigd, dan kan een veld in korte tijd worden uitgespeeld met als direct gevolg 
een ongelijk speeloppervlak. Herstel op korte termijn is dan meestal niet mogelijk. 
Uitdroging van grasmat en wortellaag kan ook optreden in de winterperiode. Kale of open vorst 
zonder sneeuw heeft namelijk een sterk uitdrogende werking. In de praktijk wordt deze toestand 
van een terrein nogal eens onderschat waardoor soms onnodige schade wordt toegebracht. 
 
Bovengenoemde zaken kunnen zich uiteraard ook in combinatie met elkaar voordoen. Vandaar 
dat het van belang is om de terreinomstandigheden nauwlettend te beoordelen.  
 

§2.4. Overige afgelastingfactoren 
 

Er zijn nog een aantal weersomstandigheden waarbij het veld bespeelbaar kan zijn en toch tot 
afgelasting kan worden besloten. Het gaat om omstandigheden die niet door de consul, maar 
door de scheidsrechter worden beoordeeld. Blijkt echter van tevoren overduidelijk dat de 
scheidsrechter de wedstrijd, op grond van de heersende weersomstandigheden, toch zal 
afgelasten dan moet zo snel mogelijk contact met de betreffende scheidsrechter(s) worden 
gezocht opdat deze vervroegd kan afreizen. Eventueel neemt een collega-scheidsrechter de 
honneurs waar. 

 

 Mist 
Vanaf de middenstip moeten de doelen, hoeken en assistent-scheidsrechters goed kunnen 
worden waargenomen.  

 

 Onweer 
Onweer treedt meestal plotseling op en verdwijnt weer snel. Als het bij de keuring onweert of er 
is onweer op komst, is dit voor de consul geen reden tot afkeuring te besluiten. Als het onweer 
echter gepaard gaat met hevige neerslag kunnen de gevolgen wel aanleiding zijn om tot 
afkeuring te besluiten. Voor de scheidsrechter geldt bij onweer het betreffende bestuursbesluit 
(zie betreffende bepaling in het Bewaarnummer). 

 

 Harde of stormachtige wind 
Vanaf windkracht 8 à 9 wordt gesproken over storm waarbij de windsnelheden oplopen tot 80 
km per uur. De uitwerking boven land en bij de mens is, dat takken afbreken, dakpannen 
wegwaaien, kinderen omwaaien, enz. Ook hier dient de beslissing te worden overgelaten aan 
de scheidsrechter. 
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 Extreem lage temperaturen 
In combinatie met een stevige wind voelt het bij lage temperaturen soms kouder aan dan het in 
werkelijkheid is. Men spreekt dan over een lagere gevoelstemperatuur. Voetballen onder deze 
weersomstandigheden zal in het amateurvoetbal nauwelijks voorkomen omdat dit type weer 
vaak gepaard gaat met bevroren velden.  

 

 Zeer nat en koud weer 
Bij zeer nat en gelijktijdig koud weer kan bij het pupillen voetbal de leider van het team op  
bepaalde gronden besluiten een vastgestelde wedstrijd af te gelasten. Dit bij bijvoorbeeld 
extreem koud of nat weer. In alle andere categorieën gaan de wedstrijden wel door. 
 

§2.5. Keuring van Wetravelden 
 
Wetravelden zijn geoptimaliseerde grasvelden met een vergrote gebruikscapaciteit. Daardoor 
kunnen deze velden zwaarder worden belast o.a. met vriendschappelijke wedstrijden en 
trainingen. Wetravelden zijn echter primair bedoeld als wedstrijdveld.  

 
Voor wetravelden gelden dezelfde keuringsregels als voor normale grasvelden zoals voorgaand 
beschreven. 

 

§2.6. Keuring van kunstgrasvelden 
 
Met ingang van 2001 is in Nederland een nieuwe generatie kunstgras toegelaten voor gebruik 
bij officiële competitie - en bekerwedstrijden. In het Bewaarnummer staat aangegeven waar de 
kunstgrasvelden aan moeten voldoen in verband met certificering en overige voorwaarden. 
 
Kunstgrasvelden zijn in beginsel weinig gevoelig voor slechte weersomstandigheden. Winterse 
omstandigheden kunnen bij kunstgrasvelden nog wel eens leiden tot afleidingen. Onderstaande 
tekst zal hier nader op ingaan. 
 

 Kunstgras en vorst 
Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig. Zeker de tegenwoordig veel gebruikte 
polyethyleenvezel (PE) kan goed tegen vorst. Oudere vezeltypen als polypropyleen (PP) zijn bij 
vorst kwetsbaarder. Bij de keuring in het laboratorium wordt het kunstgras getest bij “extreme” 
temperaturen. Dit is nodig omdat het product zowel in landen met een zeer winters klimaat - 
denk aan Scandinavië - als in zeer warme landen - bijvoorbeeld Afrika - wordt toegepast. De 
rubberinfill die wordt gebruikt kan ook goed tegen vorst (denk aan autobanden). Er zal mogelijk 
wel enige verharding optreden omdat het materiaal door de vorst wat stugger wordt. De 
moderne kunststofkorrels (TPE) veranderen onder zeer koude omstandigheden nauwelijks.  
Als stelregels kan genomen worden dat kunstgrasvelden bespeelbaar zijn bij temperaturen 
boven -15 graden Celsius. Als de temperatuur hieronder komt bestaat de kans dat de vezel 
afbreekt. Bij vorst en natte periode leidt dit tot onbespeelbare velden.  
 

 Kale of droge vorst 
Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan eigenlijk op het moment dat 
er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Kale of droge vorst is voor 
kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Het is 
zelfs zo dat kale vorst een uitdrogende werking heeft. Misschien is een bevroren kunstgrasveld 
iets harder maar in ieder geval vele malen vlakker dan een natuurlijk speel- of trainingsveld. 
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 Rijp 
Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de 
waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon 
omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn. Voor een 
kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid 
van een dun ijslaagje. Er zal wel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige 
rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. Plaatselijke 
lichte rijp kan eventueel worden verwijderd door met een licht sleepnet te slepen.  
 

 IJzel of onderkoelde regen 
IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een 
bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. IJzel 
verdwijnt vaak binnen een paar uur, maar kan soms hardnekkig zijn. Bespeling van een beijzeld 
kunstgrasveld zal in de meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting leiden omdat het te 
gevaarlijk is voor de spelers.  
 

 Sneeuw 
Sneeuw is voor het product kunstgras in principe geen probleem. Bespelen van een licht 
besneeuwd veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor de 
sporter omdat het glad kan worden. Toch is het raadzaam om een redelijk besneeuwd 
kunstgrasveld niet te bespelen. Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en 
in de rubber wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te 
dalen of er vormt zich een ijslaagje. Onder dat soort omstandigheden kan er zeker niet worden 
gespeeld. Verder duurt het vaker langer dat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de 
dooi weer bespeelbaar is.  
 
Sneeuwruimen met sneeuwschuivers wordt niet aanbevolen in verband met de risico's voor de 
mat. De aanwezige sneeuwschuifapparatuur met bijbehorende tractie is niet afgestemd op het 
gebruik op sportvelden. Sneeuwruimen met sneeuwblazers of in handkracht verwijderen kan 
minder kwaad maar is bij grote hoeveelheden zeer bewerkelijk. Een bijkomend nadeel is dat 
met de sneeuw ook een hoeveelheid rubber wordt meegenomen. Nadat de sneeuw is 
verdwenen dient de rubber in het veld te worden aangevuld en de rubber die achter is gebleven 
op de stortplaats van de sneeuw te worden opgeruimd. 
 
Een aandachtspunt bij het ruimen van sneeuw is dat vrijwel altijd sneeuw- of ijsresten 
achterblijven. Deze kunnen gladheid veroorzaken. Als geringe resten sneeuw achter blijven kan 
het wenselijk zijn deze te spreiden door het veld te slepen met een licht sleepnet. Als de 
temperatuur hierbij nog iets boven het vriespunt komt, heeft slepen nog een beter effect.  
Als het kort voor of tijdens de wedstrijd sneeuwt, kan het nodig zijn de lijnen sneeuwvrij te 
maken. In hoeverre de sneeuwval invloed op de wedstrijd heeft zal door de scheidsrechter 
moeten worden beoordeeld. Voor het veld heeft dit soort beginnende sneeuwval geen directe 
consequenties. 
 
Naast sneeuw en ijzel zijn er nog een aantal andere vormen waarin winterse neerslag kan 
vallen. Hierbij moet worden gedacht aan hagel, korrelsneeuw, ijsregen, etc. In alle situaties zal 
moeten worden beoordeeld of bespeling tot gevaar voor de sporters leidt.  
 

 Opdooi  
Opdooi is een term uit de wegenbouw. Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden 
van de dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en ondoorlatende grond eronder. 
Kunstgrasconstructies worden opgebouwd met materialen die weinig tot geen vocht opnemen 
en in ieder geval zeer goed waterdoorlatend zijn. Bovendien wordt door een drainage en een 
goed drainerend zandpakket ervoor gezorgd dat overtollig hemelwater en grondwater snel 
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worden afgevoerd. Globaal kan worden aangehouden dat in de bovenste 50 cm van de 
constructie geen tot weinig water zal achterblijven. De kans dat in een kunstgrasconstructie 
afsluitende ijslagen ontstaan is dus gering. De meeste kans op ijsvorming bestaat in het laagje 
zand in de kunstgrasmat. Dit laagje bestaat uit redelijk grof zand, maar door organische 
vervuiling is de kans groter dat water blijft hangen en bevriest.  
 
Als bij het dooiproces water op het veld blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag in de 
constructie. Met bespeling zal dan gewacht moeten worden tot het water is verdwenen. 
Normaliter zal dit één tot hooguit twee dagen duren.  
Blijft er geen water staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan 
kan er in beginsel weer worden gespeeld. Het verdient wel aanbeveling om betreding van het 
veld met onderhoudsapparatuur nog enige tijd uit te stellen tot de vorst volledig is verdwenen.  
 

 Zout en pekel 
Sneeuw en vorst bestrijden met zout of pekel is niet verstandig. Uiteindelijk zal het zout in de 
bodem en mogelijk in het grondwater terechtkomen, wat niet goed is voor het milieu. Technisch 
heeft gebruik van zout echter geen directe consequenties voor de kunstgrasmat. De meeste 
leveranciers zullen het gebruik van zout en andere chemische middelen niet adviseren en 
mogelijk uitsluiten van de garantievoorwaarden. 
 
 
Overweging 
Bespeling zal het kunstgrasveld geen schade toebrengen (mits gespeeld wordt met 
voetbalschoenen zonder bramen. Een schoen met een vlakke zool brengt meer slijtage teweeg 
op een kunstgrasveld dan een noppenzool) echter dient bij de terreinbeoordeling wel het 
volgende te worden afgevraagd: 

 Welke gevaren levert bespeling voor de spelers op? 
 
Onder de noemer gevaar voor de speler vallen de volgende factoren: 
 

 Gladheid  
Deze situatie kan zich voordoen ten gevolge van ijsafzetting,rijp, ijzel of onderkoelde regen of 
een vaste laag sneeuw (zie voorgaande tekst). 

 

 Ernstig ongelijk  
Deze situatie kan zich voordoen als gevolg van meerdere oorzaken, zoals verzakkingen, 
rijschade door onderhoudsmaterieel, vandalisme of het laten “stuiteren” van trainingsdoelen. 
Een ongelijk kunstgrasveld zorgt voor blessuregevoeligheid. De consul dient tijdens de 
rondgang met name te letten op de penaltystippen. Als deze “uitgespeeld” zijn zit hier een 
laagte (kuil). Deze laagte is eenvoudig te verwijderen door eigenaar/gebruiker door het 
uitgespeelde materiaal met een “harde” verger terug te vegen naar de penaltystip. Gebeurt dit 
niet dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 
 

 Losse naden 
De kunstgrasvelden worden onderling verlijmd. Door slijtage of een onjuiste verlijming tijdens de 
realisatie kunnen naden wel eens loslaten. Spelers kunnen achter deze losse naden blijven 
haken wat blessures met zich meebrengt. 
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 Zichtbaarheid instrooizand 
Instrooizand zit in de kunstgrasmat om de mat gewicht te geven zodat deze niet eenvoudig te 
verplaatsen is. Indien door verkeerd onderhoud het instrooizand zichtbaar is, wat voor kan 
komen als de laag instrooirubber te dun wordt, is het veld blessuregevoelig. Instrooizand is ruw 
materiaal wat brand- en schaafwonden kan veroorzaken. 

 

  Overige gevaar factoren 
Incidenteel kunnen zich problemen met de bespeelbaarheid voordoen als gevolg van externe 
factoren. Hierbij moet worden gedacht aan bomen of ballenvangers die zijn omgewaaid. Tevens 
wordt verwezen naar 2.4 “Overige afgelastingsfactoren”. 
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3. Werkwijze keuring  
 
De consul moet enerzijds proberen zoveel mogelijk wedstrijden te laten doorgaan, anderzijds 
voorkomen dat onnodige reis - en onderhoudskosten worden gemaakt. Om het eerste mogelijk 
te maken dient zo kort mogelijk voor het tijdstip waarop de wedstrijd is vastgesteld te worden 
gekeurd. Om het laatste tegen te gaan, dient vroegtijdig de juiste beslissing te worden 
genomen. Op voorhand is er dus sprake van tegenstrijdigheid met betrekking tot het meest 
gunstige tijdstip van keuren. 
 
In dit hoofdstuk wordt de procedure beschreven zoals deze reglementair is vastgelegd. Het 
betreft de procedure die is afgestemd op wedstrijden waarvoor een KNVB-scheidsrechter wordt 
aangewezen. Door het districtsbestuur kunnen afwijkende bepalingen worden opgesteld, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het uiterste tijdstip waarop de consul nog mag keuren. . 
 

§3.1. Dag en tijdstip 
 

 Hoofdregel: De keuring vindt plaats op de dag van de wedstrijd. 

 Keuring op de dag vóór de wedstrijd (zie RDWAV art. 19 sub 5) mag alleen plaatsvinden 
wanneer de bezoekende vereniging zodanig vroeg vertrekt, waardoor een bericht van 
afgelasting op de dag van de wedstrijd haar niet meer kan bereiken. Afkeuren kan in dat 
geval alleen als de terreingesteldheid zodanig slecht is dat ook bij een verbetering van de 
weersgesteldheid, het jaargetijde in aanmerking genomen, het terrein niet bespeelbaar zal 
zijn. In alle andere gevallen moet de keuring aan de scheidsrechter worden overgelaten. 

 Het tijdstip van keuren is afhankelijk van het tijdstip waarop de eerste wedstrijd is 
vastgesteld en het tijdstip waarop het bezoekende elftal en/of de scheidsrechter vertrekt. In 
de praktijk betekent dit dat de eerste keuring tussen 07.30 en 08.30 uur plaatsvindt. 
Afhankelijk van de toestand van de terreinen en de aard van de beslissing, kunnen na een 
eerste keuring tijdstippen voor herkeuring(en) worden vastgesteld. 

 Herkeuringen kunnen in beginsel tot één uur voor aanvang van een wedstrijd, of zoveel 
eerder als door het tijdstip van vertrek van bezoekende vereniging of scheidsrechter wordt 
bepaald, plaatsvinden. Indien een consul van mening is dat het terrein alsnog moet worden 
afgekeurd, terwijl de bezoekende vereniging kan worden gewaarschuwd maar de 
scheidsrechter niet meer, dan dient hiertoe te worden besloten. In dat geval maakt alleen 
de scheidsrechter een vergeefse reis. Kan de bezoekende vereniging niet meer worden 
gewaarschuwd, dan dient de keuring aan de scheidsrechter te worden overgelaten. Deze 
regel is ook van toepassing als geen scheidsrechter is aangewezen. 

 De afkeuringsregeling voor topklasse verenigingen heren heeft een aantal aanvullende 
voorwaarden welke bij de betrokken verenigingen en consuls bekend zijn. Deze worden 
jaarlijks vastgesteld (zie hoofdstuk 9). 

 

§3.2. Aanwezigheid bij de keuring 
 

 Bij de keuring dient een verantwoordelijk vertegenwoordiger van de vereniging aanwezig te 
zijn. Er kan dan direct overleg plaatsvinden over de berichtgeving, een eventuele 
herkeuring en de wedstrijden welke worden afgelast. Het verdient aanbeveling een vaste 
contactpersoon van de vereniging aan te stellen. 

 De consul moet aan de vereniging (contactpersoon) laten weten op welk tijdstip hij zal 
komen keuren. Meestal zal dit tijdstip in overleg en aan de hand van het 
wedstrijdprogramma worden vastgesteld. Een vast tijdstip voor de eerste keuring is 
gebruikelijk. 
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 Van gemeentewege kunnen de terreinen ook worden gekeurd. In het kader van de 
bezuinigingen en privatisering delegeren steeds meer gemeenten deze taak aan de consul 
en/of vereniging. In het geval dat de gemeente nog keurt is het voor een goede 
communicatie en verstandhouding belangrijk dat de consul en de gemeentelijke 
vertegenwoordiger, in aanwezigheid van de vereniging, gezamenlijk en op hetzelfde tijdstip 
keuren. De consul dient hiervoor zelf afspraken te maken met de gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

 

§3.3. De keuring in de praktijk 
 
De aanpak van een keuring laat zich moeilijk omschrijven. In beginsel wordt aan de consul 
overgelaten hoe hij keurt, waarop hij let, wat hij doet, welke hulpmiddelen hij gebruikt, enz. De 
KNVB heeft er voor gekozen geen dwingende voorschriften te formuleren of harde criteria vast 
te stellen op grond waarvan tot goedkeuring of afkeuring moet worden besloten. Er wordt geen 
meetapparatuur gebruikt omdat dit tot interpretatieproblemen zal leiden. De KNVB accepteert 
hiermee dat enige subjectiviteit in de beoordeling niet kan worden uitgesloten.  
De KNVB appelleert verder aan het gezonde verstand van betrokkenen. Een consul moet niet 
te bang zijn om enig risico te lopen. De gemakkelijkste en veiligste weg is namelijk afkeuren. 
Het kan dan wat de velden betreft nooit fout gaan maar de leden zullen de beslissing niet in 
dank aanvaarden! 
 
De KNVB stelt zich de volgende aanpak in de praktijk voor: 
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding op de keuring is het wenselijk de volgende informatie te verzamelen: 

 hoeveelheid neerslag in de afgelopen dagen/uren 

 weersverwachting voor de komende dag(en) 

 aantal te spelen wedstrijden 

 welke bezoekende verenigingen komen (wedstrijdprogramma) 

 welke scheidsrechters en assistent-scheidsrechters komen 
 
Terreinbezoek 

 De keuring bestaat uit een rondgang over het terrein waarbij de toestand visueel wordt 
beoordeeld op zaken als plasvorming, stevigheid*, vochtigheidstoestand*, vlakheid, ed. 
Belangrijke plekken zijn de doel- en strafschopgebieden en de strook hiertussen (de 
middenstrook). De hoeken zijn doorgaans iets minder belangrijk. 

 Elk veld heeft z’n relatief zwakke plekken. Het is belangrijk vooraf deze plekken te kennen, 
maar ook achteraf nog eens te beoordelen hoe deze zich onder de bespeling hebben 
gehouden. Het vastleggen van de zwakke plekken in een schets is een hulpmiddel. 

 Het belangrijkste beoordelingscriterium voor natuurgrasvelden is de stevigheid (stabiliteit) 
van de bovenlaag. De stevigheid kan worden beoordeeld door de weerstand van de bodem 
te meten met een stevige pen (prikstok) of de hakproef toe te passen. Bij de hakproef wordt 
de hak van een schoen of laars stevig in de bodem gedrukt. De diepte van de hakindruk is 
een maat voor de stevigheid. Bij een normaal stevig veld bedraagt deze maximaal 2 cm. 

 

 Geldt alleen bij natuurgrasvelden 
 

Terugkoppelen 
Het is achteraf gemakkelijk om te beoordelen of de juiste beslissing is genomen of niet. 
Belangrijker is het om lering te trekken uit gemaakte fouten. Geadviseerd wordt om na het 
weekend nog eens de terreintoestand op te nemen. Noteer bepaalde kritische punten en 
weersomstandigheden. Bepaal de tijd die nodig is om tot bespeelbare omstandigheden te 
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komen. Plaats een eenvoudige regenmeter om de neerslag te meten en leg dit vast. Noteer het 
aantal afkeuringen per veld zodat een jaaroverzicht kan worden gemaakt. Ga ook eens keuren 
als de KNVB tot een algehele afgelasting heeft besloten en leg vast of de eigen terreinen ook 
afgekeurd hadden moeten worden. 
 

§3.4. Beslissingsmogelijkheden 
 
De gesteldheid van de terreinen kan globaal in drie categorieën worden onderverdeeld: goed, 
twijfelachtig en slecht. Ten aanzien van de weersverwachting zijn er een viertal categorieën: 
(blijvend) goed, verbeterend, verslechterend en (blijvend) slecht. Aan de hand hiervan kan de 
volgende beslissingenmatrix worden gemaakt: 

 

Beslissingsmogelijkheden Terreingesteldheid 

Weersverwachting goed twijfelachtig slecht 

goed goedkeuren herkeuren herkeuren 

verbeterend goedkeuren herkeuren herkeuren 

verslechterend goedkeuren herkeuren afkeuren 

slecht herkeuren afkeuren afkeuren 

 
Toelichting matrix: 
De omstandigheden met een twijfelachtige terreingesteldheid en een eveneens twijfelachtig 
weer zijn het moeilijkst te beoordelen. In dat geval moet goed worden onderscheiden of de 
weersverwachting een ‘verbeterend’ dan wel een ‘verslechterend’ karakter heeft. Met enkele 
uren zon en wind kan soms veel ten goede veranderen. Uitgangspunt moet steeds zijn dat, 
zolang het nog geen ‘echt’ slecht weer is, het voordeel van de twijfel moet worden gegund. 
Middels herkeuren moeten de nog aanwezige kansen worden benut of anders de beslissing 
overlaten aan de scheidsrechter.  
Bij een ‘echt’ slechte terreingesteldheid zijn doorgaans enkele dagen goed weer nodig om tot 
een bespeelbaar veld te komen. Veelal zal tot afkeuring moeten worden besloten. Toch moeten 
de kansen bij verbeterend of goed weer worden benut door op z’n minst een herkeuring te 
overwegen en op een later moment pas de definitieve beslissing te nemen. 
Is de terreingesteldheid (zeer) goed, dan behoeft plotseling slecht weer niet direct te betekenen 
dat dit automatisch een slechte terreingesteldheid tot gevolg heeft. Ook hier dient het middel 
van herkeuring te worden benut.  
 
Onder goedkeuren wordt verstaan het onvoorwaardelijk goedkeuren van een terrein voor de 
gehele dag. De gevolgen van weersveranderingen dienen door de consul te worden mee 
gewogen. Alleen de scheidsrechter kan naderhand een goedkeuring herroepen! 
Onder herkeuren wordt verstaan het voorwaardelijk goed of afkeuren van een terrein voor 
een gedeelte van de dag. In het eerste geval wordt met de eerste reeks wedstrijden begonnen, 
doch wordt ten aanzien van later op de dag vastgestelde wedstrijden de beslissing - indien 
mogelijk - aangehouden. Afhankelijk van het verloop van de eerste wedstrijd(en) en de 
weersontwikkelingen wordt in de loop van de ochtend een definitieve beslissing genomen. In de 
tweede situatie wordt een terrein voor de eerste reeks wedstrijden afgekeurd doch wordt in de 
loop van de ochtend een beslissing genomen ten aanzien van later op die dag vastgestelde 
wedstrijden. Hierdoor is het als nog mogelijk enkele wedstrijden, waaronder vaak wedstrijden 
van standaardteams, door te laten gaan. 
 
Een afkeuring betekent dat het terrein ongeschikt wordt verklaard voor het spelen van 
wedstrijden voor de gehele dag. Dit bekent onder andere dat op (het) betreffende veld(en) die 
dag geen vriendschappelijke - of oefenwedstrijden kunnen worden gespeeld! Indien dit toch 
plaatsvindt, zal de KNVB dit aanmerken als een onterechte afgelasting. 
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4. Berichtgeving bij afgelastingen 
 
Reglementair is bepaald dat de consul bij afkeuring de bezoekende vereniging, de 
scheidsrechter en eventuele assistent-scheidsrechters telefonisch moet informeren. (Reglement 
Wedstrijden Amateur Veldvoetbal art. 18), dit echter uitsluitend indien betrokkenen dit vooraf 
hebben aangegeven aan de consul. 
In de praktijk moet van deze bepaling worden afgeweken. Bij grote verenigingen, met tientallen 
teams, is het praktisch onmogelijk dat alleen de consul belast is met de totale berichtgeving. In 
dat soort situaties wordt in overleg met de vereniging een taakverdeling gemaakt.  
 
In het overzicht zijn de verschillende personen en instanties gerubriceerd die moeten worden 
geïnformeerd. Daaronder een aantal welke normaliter buiten beschouwing worden gelaten. In 
de tweede kolom staat aangegeven welke persoon/functionaris voor de berichtgeving 
verantwoordelijk is gesteld c.q. hiervoor in de praktijk moet zorgen. In de derde kolom staat het 
middel/medium aangegeven dat hiervoor wordt gebruikt. 
 

Te berichten  Wie bericht? Middel/medium 

KNVB-scheidsrechter 
landelijke competities 

consul telefonisch 

ass. scheidsrechter 
landelijke competities 

consul telefonisch 

KNVB-scheidsrechter 
districtscompetities 

consul of vereniging telefonisch 

bezoekende verenigingen consul of vereniging telefonisch 

thuisspelende vereniging consul mondeling bij terrein-
keuring of telefonisch 

afdeling wedstrijdzaken vereniging afgelastingenformulier 

verenigingsscheidsrechters vereniging mondeling of telefonisch 

club grensrechters/  
ass.scheidsrechters 

vereniging mondeling of telefonisch 

rapporteurs eigen inspanning teletekst, lokale kabel-tv 
en radio en internet 

 
Toelichting: 

 In een aantal districten wordt (min of meer) conform de reglementaire procedure gewerkt. In 
andere districten wordt met een aan de eigen omstandigheden aangepaste procedure 
gewerkt. Bij afgelasting van district overschrijdende wedstrijden dient de reglementaire 
procedure te worden gehanteerd. 

 Consul en vereniging kunnen afspraken maken over een taakverdeling bij de berichtgeving. 
De consul blijft evenwel reglementair verantwoordelijk.  

 De bezoekende vereniging, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters hebben de plicht 
de consul tijdig in kennis te stellen van het tijdstip waarop men vertrekt en waar (plaats) 
men tot dat tijdstip bereikbaar zal zijn. Dit kan telefonisch  of per e-mail geschieden. 

 Het niet ontvangen van een bericht houdt niet in dat de consul geen moeite behoeft te doen 
de nalatige betrokkenen bij afgelastingen te informeren. Hij kan zich echter beperken tot de 
bekende telefoonnummers uit het adresboek. In geval een scheidsrechter of vereniging niet 
bereikbaar is, verdient het aanbeveling dit aan de thuisspelende vereniging te melden opdat 
die de betrokkenen mogelijk nog kan bereiken. 

 Bovenstaande procedure ontslaat de ontvangende partijen niet van de plicht om in 
twijfelachtige omstandigheden, bij het niet ontvangen van een bericht van de consul, 
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middels een eigen inspanning na te gaan of er toch niet sprake is van een afgelasting. Er 
kan onverhoopt iets mis zijn gegaan.  

  

 De thuisspelende vereniging verzorgt l de melding van afgelaste wedstrijden aan het district 
digitaal doormiddel van een vermelding via sportlink.club.  
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5.  Tips voor de consul 
 

 Een consul is een door de KNVB aangestelde functionaris. Een KNVB-consul is dus 
niet in dienst van de vereniging of de gemeente. Een combinatie met gemeenteconsul 
is evenwel mogelijk. Alleen de KNVB kan als ‘baas’ worden gezien en kan een consul 
afvoeren of ontslaan. Van een consul wordt verwacht dat hij een onafhankelijke houding 
kan aannemen bij de uitoefening van z’n hoofdtaak: het beoordelen van de 
bespeelbaarheid van terreinen. Bemoeienis met zaken die niet tot deze taak behoren 
dient te worden vermeden, tenzij om advies wordt gevraagd.  

 

 De consul wordt bij zijn activiteiten geconfronteerd met tegenstrijdige belangen van de 
betrokken partijen: vereniging(en), sportcomplexbeheerder en uiteraard de KNVB. De 
belangen zijn van organisatorische, sportieve en/of financiële aard. Het is derhalve de 
taak van de consul nauwgezet de terreingesteldheid (bespeelbaarheid) te bepalen, 
speciaal bij twijfelachtige weers- en bodemomstandigheden. Immers, ten gevolge van 
een verkeerde beslissing kunnen de belangen van één of meer betrokkenen worden 
geschaad. Van de consul wordt  inzicht, betrokkenheid en vooral inzet gevraagd, zodat 
in alle redelijkheid de genomen beslissing - ook achteraf - als juist kan worden 
aangemerkt.  

 

 Onderhoud goede contacten met het bestuur van de vereniging(en) en de beheerder 
van het sportpark.  Pleeg overleg als door de gemeente wordt gekeurd. Het is nog altijd 
beter in overleg tot een beslissing te komen dan twee afzonderlijke en soms 
tegenstrijdige beslissingen te nemen. Adviseer de vereniging en gemeente met 
betrekking tot de verdeling van de wedstrijden over de beschikbare velden (behoudens 
als dit centraal wordt vastgesteld). Een juiste spreiding voorkomt ongewenste 
beschadiging van een veld. 

 

 Bepaal niet bij gedeeltelijke afgelasting welke wedstrijden worden gespeeld! Dit is de 
verantwoordelijkheid van de vereniging. Geef raad over aan te brengen verbeteringen 
zoals een extra keer belijnen, kapotte doelnetten, opheffen van waterplassen in doelge-
bieden, iets zand strooien, enz. Bespreek met de vereniging het doorgeven van 
afgelaste wedstrijden, vooral wanneer u niet in het bezit bent van de juiste telefoonnum-
mers of betrokkenen niet bereikbaar zijn. Laat u het clubblad toezenden voor het 
programma. 

 

 In het kader van een kerntakendiscussie of als gevolg van bezuinigingen hebben veel 
gemeenten beheer - en onderhoudstaken geprivatiseerd. In de meest vergaande vorm 
is het totale beheer en onderhoud aan een vereniging of een beheerstichting 
overgedragen. Vaak wordt dan ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor 
het gebruik aan de vereniging of beheerstichting overgedragen. Praktisch komt het erop 
neer dat de gemeente niet meer keurt. Men wil echter nog wel eens een regressief 
(achteraf) toezicht uitoefenen en herhaald onverantwoord gebruik beboeten.  
Met de overdracht van verantwoordelijkheden ontstaat een situatie dat een vereniging 
of beheerstichting de rol van sportcomplexbeheerder overneemt. Een consul moet met 
deze gewijzigde beheersituatie rekening houden. Een beslissing die verkeerd uitvalt 
raakt de vereniging rechtstreeks in de portemonnee. Anderzijds moet het ook niet zo 
zijn dat de vereniging zich voortdurend beroept op de ‘eigen’ verantwoordelijkheid en 
daarmee misbruik maakt van de ontstane situatie. Mocht het laatste het geval zijn dan 
dient dit te worden gerapporteerd aan de KNVB. 
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 Het moge duidelijk zijn dat de KNVB niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
eventuele gevolgen van consulaire en/of scheidsrechterlijke beslissingen. De spelregels 
sluiten weliswaar persoonlijke aansprakelijkheid van een scheidsrechter of assistent-
scheidsrechter uit (spelregels veldvoetbal), doch daarmee is de KNVB niet gevrijwaard 
van mogelijke claims bij onjuiste beslissingen. Beslissingen van een hogere instantie, 
zoals een gemeentelijk functionaris, een functionaris van een beheersstichting of zelfs 
van een vereniging die verantwoordelijk is gesteld voor het beheer en onderhoud, 
dienen te worden gerespecteerd. Ook al is men het er niet mee eens. In dat geval wordt 
men verzocht de KNVB hierover te rapporteren. De consul mag van de betreffende 
functionaris wel verlangen dat deze zich persoonlijk van de toestand van de velden op 
de hoogte stelt en kenbaar maakt in welke hoedanigheid hij/zij de beslissing neemt. 
Uiteraard dienen de mogelijkheden van herkeuring te worden benut. 

 

 Moet elke week worden gekeurd of kan wel eens een week worden overgeslagen? 
Op deze vraag is geen vast antwoord te geven. Wij stellen ons voor dat bij normale 
weersomstandigheden het in het begin en tegen het einde van het seizoen niet nodig 
zal zijn wekelijks te keuren. De velden zijn dan meestal goed bespeelbaar en een 
telefoontje dat er niet gekeurd wordt is voldoende. Zodra de weersomstandigheden 
wisselvallig worden, de invloed van neerslag merkbaar wordt en de toestand van de 
velden twijfelachtiger wordt, achten wij wekelijks keuren gewenst. Uiteraard zal dit weer 
niet nodig zijn bij aanhoudende vorst en sneeuw. Bij een algehele afgelasting zal 
keuren evenmin nodig zijn tenzij vriendschappelijk kan worden gespeeld. In dit verband 
is het van groot belang het gedrag van de velden onder bepaalde 
weersomstandigheden te leren kennen. 

 

 De consul moet worden geraadpleegd bij vriendschappelijke wedstrijden. Het spelen 
van dit soort wedstrijden op natuurgrasvelden in de periode oktober t/m maart kan 
gevolgen hebben voor het competitieverloop. Veelal is voor het spelen van 
vriendschappelijke wedstrijden toestemming van de gemeente nodig. De gemeente zal 
dan ook aangegeven of men zelf keurt of het overlaat aan de consul.  
Speciale aandacht is geboden voor het spelen van vriendschappelijke wedstrijden bij 
een algehele of gedeeltelijke afgelasting. Op zich is hiertegen geen bezwaar, mits de 
terreingesteldheid het toelaat. Onder dit soort omstandigheden zal er echter zelden 
sprake zijn van optimaal bespeelbare velden, zodat voorzichtigheid is geboden. Blijkt 
later dat competitiewedstrijden worden afgelast als gevolg van onverantwoord gebruik 
voor vriendschappelijke wedstrijden of door het houden van een training, kan zulks 
worden beschouwd als het niet spelen door schuld, met alle gevolgen van dien. Het 
moge duidelijk zijn dat bij een afkeuring door de consul voor competitiewedstrijden er 
nadien op hetzelfde veld niet vriendschappelijk kan worden gespeeld of getraind! 
Overtreding hiervan wordt door de KNVB aangemerkt als een niet-loyale houding ten 
aanzien van de beslissing van de consul. 

 

 Tot de neventaken van een consul behoren het controleren van de sporttechnische 
inrichting van een veld en de hygiënische staat van de kleedgelegenheid. Controleer 
tenminste 1x per jaar, bijvoorbeeld aan het begin van een seizoen, de toestand van de 
doelnetten, de hoekvlaggen, de speelveldafzetting, de hoogte en stand van de doelen, 
de belijning, de EHBO-verbanddoos en de toestand van de dug-outs. Ga na of de 
kleed- en wasgelegenheid regelmatig (tenminste wekelijks) worden schoongemaakt, 
zodat een verantwoorde hygiënische toestand aanwezig blijft. Meld tekortkomingen aan 
de vereniging en bij herhaald optreden ook aan de KNVB.  
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 Tekortkomingen aan de speelveldinrichting, zoals een slecht zichtbare belijning,   
losliggende - of kapotte doelnetten, ontbreken van hoekvlaggen, zijn voor een consul 
geen reden tot afkeuren van een terrein te besluiten. Hij volstaat met te wijzen op de 
tekortkoming(en) en te verzoeken een en ander in orde te maken opdat de 
scheidsrechter niet genoodzaakt zal zijn alsnog tot afkeuring te besluiten. Bij herhaald 
niet opvolgen van adviezen moet hiervan melding worden gemaakt bij het 
districtskantoor. 

 

 Een bezoekende vereniging, aangestelde scheidsrechter(s) en eventuele assistent-
scheidsrechters zijn verplicht de consul telefonisch tijdig in kennis te stellen van het 
tijdstip waarop men denkt te vertrekken. Bij verzuim van deze verplichting, waardoor 
men niet tijdig kan worden gewaarschuwd, kan nimmer aanspraak worden gemaakt op 
vergeefs gemaakte (reis)kosten.  

 

 Maak aantekening van berichten die u van scheidsrechters en bezoekende 
verenigingen ontvangt. In geval van een ‘verdachte’ afgelasting kan door de KNVB 
telefonisch of schriftelijk navraag bij u worden gedaan omtrent de juiste toedracht. Meld 
aan de KNVB, indien naar uw mening het afkeuren van het terrein een gevolg is van 
enige nalatigheid of onregelmatigheid. 

 

 Wegens het et scheidsrechterstekort wordt voor een beperkt aantal wedstrijden een 
KNVB-scheidsrechter aangewezen. Voor de overige wedstrijden wordt gebruik gemaakt 
van verenigingsscheidsrechters. Omdat dit lokale mensen zijn, kan vaak korter op de 
wedstrijd(en) de beslissing worden genomen. Voorkomen moet worden dat deze 
verenigingsscheidsrechters de toestand van een terrein niet juist beoordelen en 
wedstrijden laten doorgaan onder verslechterende omstandigheden en terreinen 
onnodig worden beschadigd. Herkeuren kan een middel zijn om de vinger aan de pols 
te houden. 

 

 Alle verenigingen en officials kunnen via de daarvoor bestemde KNVB websites alle 
adressen aantreffen die voorheen middels een adresboek kenbaar werden gemaakt.  
Ook alle wedstrijdprogramma’s zijn op de KNVB websites gepubliceerd en kunnen 
eveneens via het computerprogramma Sportlink Club worden aangetroffen.  

 

 Bij ziekte of vakantie dient de consul zelf voor vervanging te zorgen. In een aantal 
districten is het nodig de district/regio/sectorconsul te informeren. Indien mogelijk wordt 
een collega-consul of de district/regio/sectorconsul als vervanger gevraagd. Er is echter 
geen bezwaar een bestuurslid van de vereniging tijdelijk met de vervanging te belasten. 
Alleen als de vervanging langer dan een maand duurt dient deze te worden gemeld.  
Alleen met goedkeuring van de KNVB kunnen twee verenigingen overgaan tot wijziging 
van het aanvangsuur. Bij goedkeuring wordt de consul hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld, behoudens bij een wijziging op het allerlaatste moment. In dat geval moet de 
thuisspelende vereniging de wijziging aan de consul doorgeven.  

 

 In het wedstrijdprogramma staan normaliter ook de scheidsrechters en eventuele 
assistent-scheidsrechters aangegeven. Mocht in een later stadium een scheidsrechter 
worden aangesteld of vervangen, dan wordt dit in principe schriftelijk aan de consul 
medegedeeld. Alleen wanneer er op het allerlaatste moment een wijziging plaatsvindt, 
bijvoorbeeld in het weekend zelf, dan zal de consul niet worden bericht. Vervangingen 
als gevolg van last-minute afschrijvingen worden zo mogelijk telefonisch of per e-mail 
aan de thuisspelende vereniging doorgegeven. Deze dient dan de consul te informeren. 
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 Inhaal en/of beslissingswedstrijden die op een laat moment worden vastgesteld en niet 
worden gepubliceerd, worden schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan de betreffende 
verenigingen medegedeeld. Het streven is de consul schriftelijk te informeren over 
vastgestelde inhaalwedstrijden, tenzij dit niet meer haalbaar is. In dat geval moet de 
thuisspelende vereniging de inhaalwedstrijd doorgeven. Wordt de wedstrijd op neutraal 
terrein gespeeld dan wordt uiteraard de consul van dat betreffende terrein 
geïnformeerd. 

 

 Een vereniging mag zonder toestemming van de KNVB niet van terrein veranderen. 
Hiermee wordt in feite een verandering van complex bedoeld. Binnen een sportcomplex 
mag wel van terrein worden veranderd mits het betreffende terrein geschikt is voor de 
betreffende wedstrijd(en). Informeer bij de vereniging bij verandering van complex of dit 
nieuwe complex reeds door de KNVB (afdeling accommodatiezaken) is geïnspecteerd.  

 

 De consul beoordeelt de gesteldheid van de terreinen, de vereniging deelt de 
wedstrijden in. Bij de indeling moet in aanmerking worden genomen dat de schade 
welke door pupillen aan een terrein wordt toegebracht doorgaans van geringe omvang 
is zodat meer risico kan worden genomen. Bij een beperkte bespeling van een terrein 
moeten derhalve niet automatisch de pupillenwedstrijden ten faveure van de senioren 
worden afgelast. Overigens wordt het feitelijk doorgaan van wedstrijden in het 
pupillenvoetbal bepaald door de vereniging (i.c. leiders) waarbij deze aspecten als kou, 
harde wind, regen of sneeuw, tijdstip van spelen, dienen te betrekken. In een aantal 
districten is besloten de terreinkeuring voor pupillenwedstrijden op te dragen aan de 
thuisspelende vereniging en de  scheidsrechters. 

 

 Meerdere verenigingen hebben een speciaal telefoonnummer voor afgelastingen dat 
door leden kan worden gebeld. Bij twijfelachtig weer komen ook telefoontjes binnen bij 
de kantine. Tegenwoordig worden de afgelastingen in Sportlink, voetbal.nl en de 
website van de verenigingen vermeld. De consul kan worden gevraagd aan deze 
serviceverlening medewerking te verlenen. De consul is hiertoe niet verplicht en dient 
zelf te bepalen of hij hiertoe bereid is. Een positief effect kan zijn dat hij minder wordt 
lastig gevallen bij twijfelachtige weersomstandigheden. 

 

 Onder bepaalde voorwaarden kan op bevroren en/of besneeuwde terreinen worden 
gespeeld (zie paragraaf 2.6). De belangrijkste keuringsaspecten zijn dat het terrein 
gedurende het gebruik in bevroren toestand blijft, het speeloppervlak voldoende gelijk is 
en geen scherpe kanten van slidings of diepe voetindrukken vertoont.  
Vastgesteld moet worden dat de speelomstandigheden, zowel uit oogpunt van de 
spelers als van het terrein, desondanks nimmer ideaal zullen zijn.  

 

 Een natuurgrasveld dat licht besneeuwd is - enig gras is nog zichtbaar -  zou bespeeld 
kunnen worden, mits de sneeuw niet papperig is. Bij natte plaksneeuw moet gebruik 
worden ontraden. Bij dikkere sneeuwlagen zal eerst gerold en in het uiterste geval 
geruimd moeten worden. Het nadeel van bespelen van besneeuwde velden is dat de 
sneeuw wordt aangetrapt, vervolgens bevriest en verijst, waardoor het dooiproces later 
wordt vertraagd. Op besneeuwde velden zal de belijning in een afwijkende kleur 
moeten worden aangebracht.  

 

 De bespeelbaarheid van velden in perioden met ‘vorst op komst’ kan worden verbeterd 
door onmiddellijk na een wedstrijd de speelschade - voetindrukken en slidings - weg te 
werken en het terrein te rollen. Doelgebieden en plaatsen waar het gras geheel 
verdwenen is, moeten worden aangeharkt. Komt er vorst, dan zijn er geen scherpe 
kanten en kan er, als de overige omstandigheden het toelaten, gespeeld worden. Alert 
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handelen is minstens zo belangrijk voor de trainingsvelden. Door in perioden met vorst 
direct na een trainingsavond het terrein stevig te slepen, kan worden voorkomen dat er 
mogelijk weken lang niet getraind kan worden.  

 

 Het is praktisch als de consul kan beschikken over een sleutel van het toegangshek tot 
het sportpark. Zo mogelijk kan ook worden beschikt over een sleutel van een ruimte van 
waaruit kan worden getelefoneerd. De vereniging heeft echter niet de plicht de consul in 
het bezit te stellen van deze sleutel(s).  

 

 Bij gedeeltelijke afgelasting en dus beperkte bespeling moet worden bepaald welke 
wedstrijden doorgaan en welke niet. Het is niet de consul maar de vereniging die 
bepaalt welke wedstrijden in zo’n situatie doorgaan en dit aan de hand van het 
bestuursbesluit Rangorde bij afgelasting (zie het betrefende artikel in het 
bewaarnummer) De consul kan hierbij adviseren.  

 

 Meerdere verenigingen beschikken over een tweede veld met een speelveldafzetting. 
Bij afgelasting van het hoofdveld ontstaat hierdoor de mogelijkheid wedstrijden van het 
hoofdveld door te schuiven naar het tweede of derde veld. De KNVB is van mening dat 
van deze mogelijkheid  gebruik moet worden gemaakt als daarmee de voortgang in 
betreffende competitie wordt gediend. Dit geldt vooral als op betreffend veld geen 
andere wedstrijd is vastgesteld. Een en ander is echter afhankelijk van factoren als: 
aantal te verwachten toeschouwers, publieksvoorzieningen bij het hoofdveld (tribunes, 
reclameborden), kwaliteit speelveld, veiligheidsaspecten, enz.  Het is niet toegestaan 
op de wedstrijddag nog een wijziging in het vastgestelde aanvangstijdstip door te 
voeren. 
N.B. In de districten waar de wedstrijden door de competitieleiding per speelveld 
worden vastgesteld, is het uiteraard niet mogelijk wedstrijden door te schuiven. 

 
* Speciale aandacht wordt gevraagd voor het betreffende artikel in het bewaarnummer: 

Rangorde bij afgelastingen en dan met name naar het gedeelte “Uitwijken naar kunstgras 
door eerste elftallen mannen veldvoetbal bij gedeelteleijke afgelastingen”. 
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6. Administratieve bepalingen 
 
1. Lidmaatschap KNVB 
Een consul dient lid te zijn/worden van de KNVB. Er zijn twee mogelijkheden: 

 men kan zich als lid aansluiten bij een vereniging die hem als lid opgeeft bij de KNVB; 

 men kan zich als persoonlijk lid rechtstreeks bij het districtskantoor aanmelden. 
 
2. Relatiecode 
Bij aanmelding als lid van de KNVB ontvangt men een relatiecode bestaande uit een aantal 
letters en cijfers, totaal zeven stuks. De computer kent deze unieke relatiecode automatisch toe. 
Zolang men lid is van de KNVB, is men in de computer herkenbaar aan deze code. Het is de 
bedoeling dat bij correspondentie met de KNVB de relatiecode steeds wordt aangegeven. 
Declaraties kunnen alleen worden uitbetaald als de relatiecode wordt vermeld. 
 
3. Contributieverplichting 
Als lid van de KNVB is de consul verplicht contributie te betalen. Bij een lidmaatschap van een 
voetbalvereniging wordt automatisch via de verenigingscontributieheffing de KNVB-contributie 
betaald. Bij een persoonlijk lidmaatschap ontvangt men jaarlijks een acceptgirokaart waarna 
betaling kan plaatsvinden. Men kan ook een machtiging afgeven waardoor de contributie 
jaarlijks automatisch wordt afgeschreven. 
 
4. Verzekeringen 
In de contributie is een bedrag opgenomen voor een collectieve Aansprakelijkheid - en 
Ongevallenverzekering die de KNVB voor al haar leden heeft afgesloten. De activiteiten van 
een consul vallen onder het dekkingsgebied. Het betreft aanvullende verzekeringen boven de 
eventueel elders lopende (privé)verzekeringen. Meer informatie over de KNVB-verzekeringen is 
opgenomen in een brochure die verkrijgbaar is bij de afdeling Ondersteuning Clubbesturen van 
het districtskantoor. 
 
5. Benoemingen 
De benoeming van een consul vindt steeds voor één seizoen plaats. Bij benoemingen lopende 
het seizoen is dit tot het einde van het seizoen. Bij de seizoenswisseling is het gebruikelijk dat 
herbenoeming plaatsheeft waarvan men geen bericht ontvangt. Het bestuur kan een 
benoeming echter te allen tijde ongedaan maken. Alle benoemingen worden voorbereid en 
uitgevoerd door het districtskantoor. Voorstellen voor een nieuwe consul kunnen door de oude 
consul, district/regio/sectorconsul of vereniging bij het district worden ingediend. 
 
6. Beëindiging functie 
Beëindiging van de functie kan plaatsvinden op de volgende wijzen: 
 

 vrijwillig terugtreden door de consul 
Het vrijwillig terugtreden moet liefst schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan het 
districtskantoor. Bedenk dat een consul een “official” is en niet door een verenigingsbestuur 
“ontslagen” kan worden (onvrijwillig terugtreden). 
 

 geen herbenoeming bij bestuursbesluit 
Het bestuur kan besluiten een consul niet te handhaven als bijvoorbeeld de verstandhouding 
met gemeente of vereniging is verstoord, de consul niet functioneert volgens de richtlijnen of 
sprake is van onbehoorlijk gedrag. Betrokkene wordt daarover vroegtijdig geïnformeerd. 
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 uitspraak door de tuchtcommissie 
De tuchtcommissie kan een schorsing aan een consul opleggen indien bijvoorbeeld de 
belangen van de KNVB worden geschaad. 
 
7. Vergoeding van kosten (declaratie) 
De kosten die een consul maakt voor de uitoefening van zijn taak kunnen worden vergoed:  

 reiskosten (openbaar vervoer c.q. vergoeding eigen vervoer); 

 gesprekkosten telefoon (geen abonnementskosten) 

 portokosten 
 
De declaratie moet worden ingediend bij het district. Vergoeding van onkosten geschiedt op 
basis van de uniforme declaratieregeling. Declaratieformulieren zijn verkrijgbaar bij het 
districtskantoor. Consuls betaald voetbal dienen de declaratie voor hun BVO-activiteiten 
rechtstreeks in bij de KNVB-Zeist t.a.v. afdeling Wedstrijdzaken betaald voetbal. 
 
 
8. Algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal 
Een consul heeft recht op het algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal. Dit toegangsbewijs 
dient tevens als bewijs van legitimatie. Het algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal wordt 
verstrekt via het districtskantoor. Het toegangsbewijs is alléén geldig voor vrije toegang tot 
amateurveldvoetbalwedstrijden in het gehele land. Afhankelijk van de beschikbare 
toeschouwerscapaciteit kan vrije toegang worden verkregen tot futsalwedstrijden.  
De consul heeft uiteraard vrij toegang tot de terreinen waarvan hij belast is met de keuring. 
 
Consuls betaald voetbal kunnen in aanmerking komen voor een algemeen toegangsbewijs 
betaald voetbal, hetgeen hun – op verzoek - door de afdeling wedstrijdzaken BV wordt 
verstrekt.  Het algemeen toegangsbewijs betaald voetbal geeft recht op vrije toegang tot 
uitsluitend betaald voetbalwedstrijden. Aan dit recht kunnen beperkende bepalingen worden 
verbonden.  
 
Consuls komen niet in aanmerking voor een uitnodiging voor interlandkaarten.  
 
9. Functie-eisen consul 

 Bij voorkeur een landbouwkundige achtergrond of ruime praktische ervaring met het 
beoordelen van de bespeelbaarheid van velden (oud-scheidsrechter); 

 Beschikking hebben over telefoon en adequaat vervoer; 

 Beschikbaar zijn op weekenddagen en incidenteel op doordeweekse avonden; 

 Objectief en voldoende neutraal ten opzichte van de vereniging(en) waarvoor men keurt.  
 
Het lidmaatschap van een vereniging is niet bezwaarlijk. De stelregel is dat een consul geen 
bestuurlijke functie vervult bij de vereniging(en) waarvoor hij keurt of andere persoonlijke of 
zakelijke belangen (kantinebeheerder) heeft bij de besluitvorming; 
 
10. Contacten vereniging/gemeente 
De vereniging krijgt een afschrift van de benoeming van een consul, de gemeente niet. 
Geadviseerd wordt direct na de benoeming contact op te nemen met de gemeente voor een 
kennismakingsgesprek. Bij die gelegenheid kan wederzijds informatie worden uitgewisseld over 
keuringstijdstippen, bereikbaarheid, verantwoordelijkheid, enz. 
 
11. Contacten districtconsul/regio/streek/sectorconsul 
In de meeste districten zijn district/regio/streek/sectorconsuls actief. Deze functionaris kan een 
rol spelen bij de afgelastingenregeling, consulorganisatie,  terreininspecties, ed. Voor zover de 
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benoeming van een consul niet via de district/regio/sectorconsul tot stand is gekomen, wordt 
verzocht zo spoedig mogelijk contact met betrokkene op te nemen.   
 
 
12. Reglementenbundel 
De jaarlijks verschijnende reglementenbundel wordt niet automatisch aan de consul 
toegezonden maar kan van de KNVB site worden gedownload. 
 
13. Instructiebijeenkomsten 
Meerdere districten organiseren periodiek instructie - en informatiebijeenkomsten. De consul 
wordt verzocht deze bijeenkomsten zoveel mogelijk bij te wonen. 
 
14. Vragen en klachten 
Voor vragen en klachten dient de consul zich te wenden tot het districtskantoor. Voor specifieke 
consulaangelegenheden zal dit veelal de afdeling wedstrijdzaken zijn. Met klachten en 
opmerkingen omtrent terreinen en accommodaties kan men ook terecht bij de afdeling 
ondersteuning clubbesturen of bij de afdeling accommodatiezaken.  
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7. District/regio/sectorconsuls 
 
In een aantal districten functioneren zogenaamde districtsconsuls, ook wel regio -, streek of 
sectorconsuls genoemd. Het district is meestal in een aantal geografische regio’s ingedeeld. 
Voor elke regio is een districtconsul/regio/sectorconsul aangesteld. 
 
Taken 
De taken van de districtsconsul kunnen in het algemeen worden omschreven als assisterend 
ten behoeve van het district en de KNVB. Afhankelijk van de organisatie in het district kan de 
districtsconsul voor de navolgende werkzaamheden worden ingeschakeld:  

 doorgeven van terreinomstandigheden in zijn regio aan het districtskantoor/meldpunt ten 
behoeve van de afgelastingregeling; 

 zoeken naar kandidaat-consuls bij een vacature; 

 begeleiden, instrueren van nieuw benoemde consuls; 

 voeren van een eerste gesprek met kandidaat-consuls en het adviseren van het district 
inzake geschiktheid; 

 op verzoek van de competitieleider nagaan van verdachte terreinafkeuringen; 

 optreden als mogelijke bemiddelaar bij geschillen tussen consul, vereniging of gemeente. 

 dienen als klankbord/vraagbaak voor consuls die moeilijkheden hebben bij het nemen van 
een beslissing. Een districtsconsul kan echter nimmer een beslissing van een consul 
ongedaan maken of een consul opdragen een bepaalde beslissing te nemen! 

 
Met betrekking tot het verzamelen van informatie over de terreingesteldheid wordt aan de 
districtsconsul overgelaten op welke wijze de informatie wordt vergaard. Er kunnen persoonlijk 
enkele “kritische” velden worden bezocht; er kan ook aan enkele consuls of gemeentelijke 
functionarissen telefonisch om informatie worden gevraagd. Het is niet de bedoeling dat 
wekelijks een groot aantal velden wordt afgereisd. De ingewonnen informatie dient meestal voor 
een nader te bepalen tijdstip te worden doorgegeven aan het districtskantoor of een aan te 
wijzen meldpunt. 
 
Benoeming 
Voor de districtsconsul gelden dezelfde administratieve regelingen als voor consuls. Bij de 
benoeming zal een lijst met verenigingen worden uitgereikt waarop de begrenzing van de regio 
is aangegeven. Van elke benoeming van een nieuwe consul in een regio ontvangt de 
districtsconsul een afschrift. Indien de nieuwe consul bij de districtsconsul niet bekend is, wordt 
verzocht met betrokkene contact te zoeken voor een nadere kennismaking.  
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8. Landelijke- en districtsafgelastingen 
 
Met ingang van 1 juli 1996 zijn alle uitvoerende wedstrijdzaken ondergebracht bij de districten. 
Per 1 juli 2001 is het aantal districten van negen naar zes teruggebracht.  
Per 1 juli 2002 is de competitieleiding van de ere- en eerste divisies landelijke junioren (A, B en 
C) overgegaan naar de afdeling betaald voetbal te Zeist. De competities van de 2

de
 en 3

de
 

divisies landelijke junioren worden aangestuurd vanuit de districten. De competitieleiding van de 
top- en  hoofdklassen standaardcompetitie mannen senioren (zaterdag en zondag)  Alsmede de 
eredivisie, topklasse, hoofdklasse  vrouwen, ere- en 1

e
 divisie A,B, junioren, 1

e
 divisie C-

junioren, en 1
e
 divisie D-pupillen wordt vanuit Zeist georganiseerd door de landelijk 

competitieplanner. Verdere zaken betreffende de afgelastingsregeling worden jaarlijks in het 
bewaarnummer gepubliceerd. 
 
 

Indeling categorieën cat. I cat. II cat. III 

 
     situatie m.i.v.  seizoen 2012/13 
 

senioren 
standaard 

+ 1e 
elftallen 

G-voetbal 
en 

pupillen-
voetbal 

alle 
overige 
elftallen/ 
teams 

Mannen standaard Top-hoofdklasse X   

Mannen standaard 1
e
 t/m 7

e
 klasse X   

Mannen reserve hoofdklasse   X 

Mannen reserve 1
ste

 t/m 9
de

 klasse   X 

Vrouwen standaard hoofd- en 1
ste

 kl. X   

Vrouwen  overige klassen   X 

Jeugd A-junioren ere- en 1
ste

 divisie X   

Jeugd A-junioren 2
e
 en 3

de
 divisie   X 

Jeugd A-junioren overige klassen   X 

Jeugd B-junioren ere- en 1
ste

 divisie X   

Jeugd B-junioren 2
de

 en 3
de

 divisie   X 

Jeugd B-junioren overige klassen   X 

Jeugd C-junioren 1
ste

 divisie X   

Jeugd C-junioren 2
de

 en 3
de

 divisie   X 

Jeugd C-junioren overige klassen   X 

Jeugd D-pupillen alle klassen  X  

Jeugd E-pupillen alle klassen  X  

Jeugd F-pupillen alle klassen  X  

jeugd meisjes alle klassen  X  

 G-voetbal alle klassen  X  
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  Voor competitiewedstrijden in de topklasse zaterdag en zondag is een individuele 
afgelastingsregeling per speelveld van toepassing. Dit geldt dus niet voor 
bekerwedstrijden. In het bewaarnummer staan alle bepalingen gepubliceerd die van 
toepassing zijn op het hoofdklasse voetbal. 

 
 

 Algehele afgelasting van het zaterdag - en/of zondagamateurvoetbal betekent automatisch dat 
ook alle wedstrijden, die door de districten worden georganiseerd, zijn afgelast. 

 Indien een districtsprogramma voor resp. zaterdag- of zondagamateurvoetbal wordt afgelast 
zijn alle door het betreffende district georganiseerde wedstrijden afgelast. 

 Elftallen die uitkomen in een klasse, die wordt georganiseerd door een ander district dan 
waartoe zij geografisch behoren, vallen voor wat afgelastingen van de districtsprogramma’s, 
onder de afkeuringsregeling van het district dat de betreffende klasse leidt.  

 Indien een klasse wordt geleidt door een ander district, dan wordt dat andere district in de 
Officiële Mededelingen in het wedstrijdprogramma direct achter de klasse met name genoemd. 

 
 
Berichtgeving afgelastingen via NOS-Teletekst 
 
De officiële KNVB berichtgeving van afgelastingen vindt plaats via NOS-Teletekst. Verder 
worden berichten van landelijke- en districtsafgelastingen doorgegeven via de regionale- en 
lokale omroepen, regionale- en lokale televisie, kabelkranten, enz.  
Op pagina 603 van NOS-Teletekst worden vrijdags vanaf 15.00 uur afgelastingen doorgegeven. 
Op het scherm wordt de volgende indeling gehanteerd: 
 
Schermindeling Teletekst afgelastingberichten: 
 

De wedstrijden voor zaterdag/zondag....................... 
zijn in de volgende districten AFGELAST 

KNVB cat. I cat. II  

district: Categorie A Categorie B  

Landelijk * - -  

Noord    

Oost - -  

West 1 - -  

West 2 - -  

Zuid 1 - -  

Zuid 2 - -  

 
X = afgelast 
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Let op: Alle bekerwedstrijden vallen voor wat betreft de afgelastingen onder categorie A. 
De competitiewedstrijden in de TOPKLASSE maken geen onderdeel uit van dit overzicht. 
 
In de afgelastingsregeling wordt onder landelijke competities verstaan: 
 
Senioren = hoofdklasse zaterdag en zondag 
A-junioren = eredivisie en 1

e
 divisie 

B-junioren = eredivisie en 1
e
 divisie 

C-junioren = 1
e
 divisies en onder 14 competitie 

D-pupillen = 1
e
 divisies 

Vrouwen = eredivisie, top- en hoofdklassen 
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9. Consuls betaald voetbal 
 
In 1995 is door het bestuur betaald voetbal de nota ‘Op weg naar een ongestoord 
competitieverloop’ aangenomen. In deze nota is onder andere opgenomen dat de 
thuisspelende BVO steeds zodanige maatregelen dient te nemen dat, op de dag en het 
tijdstip waarop de wedstrijd staat gepland, over een speelklaar veld kan worden beschikt. 
Indien de BVO hierin nalatig is, zal het niet doorgaan van de wedstrijd worden aangemerkt 
als niet spelen door schuld en zonodig aan de tuchtcommissie worden voorgelegd.  
 
De BVO wordt daarmee volledig verantwoordelijkheid gesteld voor het speelklaar zijn van 
het speelveld. Normale neerslag of bevroren velden worden niet als afkeuringsgronden 
beschouwd. Alleen onverwachte en extreme weersomstandigheden worden als overmacht 
erkend. Men kan zich ook niet beroepen op nalatigheid van een externe onderhoudsdienst. 
Van de BVO wordt verwacht dat men zich wapent tegen de invloed van normale 
weersomstandigheden door de velden beter te (laten) prepareren, kwalitatieve 
verbeteringen door te (laten) voeren of technische voorzieningen te treffen 
(veldverwarming). Voorts werd bepaald dat voortaan alleen nog de scheidsrechter over een 
afgelasting kan besluiten. De regeling heeft uitsluitend betrekking op de wedstrijden in de 
Holland Casino-Eredivisie en Gouden Gids-Divisie. 
  
Met dit besluit is verandering gekomen in de taakuitvoering van de consul betaald voetbal. 
De consul heeft nu een signalerende, rapporterende en adviserende taak gekregen. 
 
Taak van de consul 
De keuring van de consul heeft tot doel in een vroegtijdig stadium een mogelijke 
afgelasting te signaleren. De BVO kan daardoor alsnog maatregelen nemen, de 
scheidsrechter kan vervroegd afreizen en de KNVB kan besluiten een onderzoek in te 
stellen. In geval de scheidsrechter tot afkeuring besluit, dient de consul z’n bevindingen 
aan de KNVB te rapporteren en aan te geven of voldoende maatregelen zijn getroffen om 
de afgelasting te voorkomen. Deze gegevens worden eventueel gebruikt in een mogelijke 
tuchtprocedure. 
 
Richtlijnen keuring 
De consul hanteert voor het beoordelen van de terreintoestand de richtlijnen zoals deze in 
hoofdstuk 3 staan omschreven. Ten overvloede wordt er nogmaals op gewezen, dat een 
hard bevroren veld, mits voldoende vlak, als bespeelbaar wordt aangemerkt. 
 
Procedure 
Ten aanzien van het tijdstip van keuren zijn uiterlijke tijdstippen vastgesteld: 
- bij een middagwedstrijd: vóór 09.00 uur 
- bij een avondwedstrijd: vóór 12.00 uur 
 
Ten aanzien van de bevindingen zijn er drie mogelijkheden: 
1. onvoorwaardelijk bespeelbaar 
2. voorwaardelijk bespeelbaar 
3. onbespeelbaar 
 
In het eerste geval behoeft de consul geen verdere actie te ondernemen tenzij dit gevraagd 
wordt. Als situatie 2 zich voordoet, informeert de consul onmiddellijk het KNVB-meldpunt 
omtrent de toestand. Via het meldpunt wordt de scheidsrechter gewaarschuwd vervroegd 
af te reizen. De scheidsrechter keurt zo spoedig mogelijk en meldt z’n bevindingen 



 

KNVB Accommodatiezaken / Wedstrijdzaken AV | 2012  

32 

eveneens aan het meldpunt. Constateert de consul dat het terrein onbespeelbaar is 
(situatie 3) dan zal het KNVB-meldpunt direct moeten worden geïnformeerd. Via het 
meldpunt wordt wederom de scheidsrechter gewaarschuwd. De scheidsrechter keurt zo 
spoedig mogelijk en meldt z’n bevindingen aan het meldpunt en de KNVB laat 
mogelijk/nodig een onderzoek instellen. 
 
Berichtgeving 
De KNVB verzorgt de algehele berichtgeving van afgelaste wedstrijden aan betrokken 
partijen nadat door de scheidsrechter een herkeuring of een onherroepelijke afgelasting is 
gemeld. Op pagina 650 of 652 van Teletekst wordt informatie over eventuele afgelaste 
wedstrijden aangegeven. Alleen de KNVB (meldpunt) is voor NOS-Teletekst het 
aanspreekpunt met betrekking tot informatie over de veldkeuring en/of afgelasting.. 
 
 
Rapportage 
Bij een afgelasting dient de consul z’n bevindingen te rapporteren aan de KNVB door 
middel van een voorgedrukt rapportageformulier.  
 
KNVB-meldpunt 
Het KNVB-meldpunt is het gehele weekend bereikbaar. In het Bulletin Betaald Voetbal 
staan wekelijks de telefoonnummers die hiervoor kunnen worden gebeld. Tijdens 
kantooruren is dit mogelijk via het bureau wedstrijdzaken : tel. 0343 – 499 220. Buiten 
kantoortoren kan met de dienstdoend medewerker worden gebeld via: 06 – 53746062. 
Desnoods kan contact worden opgenomen met de manager bureau Wedstrijdzaken:  Ook 
dit nummer staat aangegeven in het bulletin. 
 
Keuring tweede elftal betaald voetbal 
Met betrekking tot de terreinkeuring voor de tweede elftallen betaald voetbal wordt de 
procedure aangehouden zoals deze voor het amateurvoetbal is vastgesteld. De consul 
beslist zelfstandig over een terreinafkeuring. Bezoekende vereniging, scheidsrechter en 
anderen worden op de gebruikelijke wijze geïnformeerd. Afgelastingen behoeven niet van 
tevoren te worden gemeld aan het KNVB-meldpunt. 
 
Keuring ere- en 1

ste
 divisies landelijke junioren  

Met ingang van 1 juli 2002 is een scheiding aangebracht in de competitieleiding van de 
landelijke juniorencompetities. De ere- en 1

ste
 divisies landelijke junioren (A, B en C-

junioren) worden voortaan vanuit betaald voetbal aangestuurd. De competitieleiding van de 
2

de
  , 3

de  
 en  4

e
  divisies landelijke junioren is ondergebracht bij de districten. 

Met betrekking tot de terreinkeuring is er geen verandering aangebracht en blijft de 
procedure gelden die voorheen gold. De consul beslist zelfstandig over een 
terreinafkeuring. Afgelastingen behoeven niet van tevoren te worden gemeld aan het 
KNVB-meldpunt. 
 
Afgelaste wedstrijden moeten echter niet aan het districtkantoor maar aan de afdeling 
Wedstrijdzaken betaald voetbal te Zeist worden gemeld. De melding geschiedt door de 
vereniging middels het wedstrijdformulier of een daartoe beschikbaar gesteld speciaal 
formulier berichtgeving afgelastingen. Alleen bij nalatigheid van de thuisspelende 
vereniging zendt de consul een bericht aan de KNVB te Zeist 
 
Hoewel de meeste BVO’s met hun tweede elftal en juniorenelftallen geen gebruikmaken 
van het stadionveld, kunnen er uitzonderingen zijn. Als in hetzelfde weekend zowel voor 
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een jeugdelftal als het eerste elftal een thuiswedstrijd op het stadionveld wordt vastgesteld, 
zal bij twijfelachtige terreintoestand de wedstrijd van het jeugdelftal uit voorzorg moeten 
worden afgelast. 
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Bijlage 1: lijst KNVB kantoren 
 
District Noord  Abe Lenstraboulevard 4, 8448 JB  Heerenveen 
   Tel. 0513 - 618900, Fax 0513 - 618908 
   Postbus 675, 8440 AR  Heerenveen 
   E-mail: noord-competitie_veld@knvb.nl 
 
District Oost  Keulenstraat 11, 7418 ET  Deventer 
   Tel. 0570 - 664242, Fax 0570 - 677176 
   Postbus 618, 7400 AP  Deventer  
   E-mail: oost-competitie_veld@knvb.nl 
 
District West I  Overschiestraat 194, 1062 XK  Amsterdam  
   Tel. 020 - 4879130, Fax 020 - 4879140 
   Postbus 9202, 1006 AE  Amsterdam 
   E-mail: west1-competitie_veld@knvb.nl 
 
District West II Leningradplaats 13-15, 3066 SG  Rotterdam 
   Tel. 010 - 2862111, Fax 010 - 2862110 
   Postbus 8200, 3009 AE  Rotterdam 
   E-mail: west2-competitie_veld@knvb.nl 
 
District Zuid I  Takkebijsters 3, 4817 BL  Breda 
   Tel. 076 - 5728300, Fax 076 - 5728356 
   Postbus 5504, 4801 DE  Breda 
   E-mail: zuid1-competitie_veld@knvb.nl 
 
District Zuid II  Susterderweg 31, 6118 CP  Nieuwstadt 
   Tel. 046 - 4819400, Fax 046 - 4819429 
   Postbus 100, 6118 ZJ  Nieuwstadt 

E-mail: zuid2-competitie_veld@knvb.nl 
 
KNVB Zeist  Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist 
   Tel: 0343 - 499211, Fax 0343 -499193 
   Postbus 515, 3700 AM Zeist 

   E-mail: av@knvb.nl 
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KNVB  
amateurvoetbal  

Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX ZEIST  

Postbus 515, 3700 AM ZEIST  

Telefoon 0343 49 92 11  

Fax 0343 49 91 99  

E-mail av@knvb.nl  

Website: www.knvb.nl  


