Protocol oefen- en competitiewedstrijden door de week.
Dit protocol is alleen van toepassing op wedstrijden die worden gespeeld op maandag t/m
donderdag.
Oefenwedstrijden:
Oefenwedstrijden kunnen en mogen alleen worden ingepland in overleg met en na toestemming van
de wedstrijdsecretaris (senioren: Henri Houtman via wedstrijdsecretaris@vvseh.nl, jeugd: Ruud de
Gooijer via wedstrijdsecretarisjeugd@vvseh.nl) waarbij geldt dat:
1. Er maximaal 1 oefenwedstrijd per avond kan worden gespeeld en dat deze in beginsel wordt
gespeeld op veld 3
2. Oefenwedstrijden kunnen worden gespeeld op kunstgras indien tenminste 1 kunstgrasveld
beschikbaar blijft voor trainingen en ook veld 3 de betreffende avond voor trainingen kan
worden gebruikt. Dit betekent dat in het geval veld 3 door (weers)omstandigheden niet
beschikbaar is, de geplande oefenwedstrijd geen doorgang kan vinden tenzij er voldoende
alternatieven zijn voor de geplande trainingen (bijvoorbeeld omdat het betreffende team zelf
voetbalt i.p.v. traint of dat trainingen geen doorgang vinden)
3. Bij de planning van oefenwedstrijden rekening wordt gehouden met de trainingen in die zin
dat avonden waarop veel wordt getraind zo veel mogelijk worden ontzien
4. In afwijking van punt 1 ook een tweede oefenwedstrijd op dezelfde avond kan worden
gespeeld indien de (weers)omstandigheden dat toelaten en deze wedstrijden na elkaar
worden gespeeld dan wel op veld 4. Hier is geen veldverlichting aanwezig.
Competitiewedstrijden:
Deze worden ingepland door de KNVB. Hiervoor geldt dat:
1. De geplande trainingen op kunstgras zoveel mogelijk doorgang vinden. Tenminste 1
kunstgrasveld dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor trainingen
2. Wedstrijden in de A-categorie worden gespeeld op kunstgras. Voor alle andere wedstrijden
geldt dat deze worden ingedeeld door de wedstrijdsecretaris, waarbij in beginsel wordt
gespeeld op veld 3.
3. Competitiewedstrijden vinden zoveel mogelijk doorgang. Dat betekent dat deze worden
gespeeld op kunstgras indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven (en een
wedstrijd verschoven moet worden van veld 3 naar veld 1 of 2)
Algemeen:
Het wedstrijdsecretariaat handelt zo veel mogelijk overeenkomstig bovenstaande uitgangspunten.
Dit laat onverlet dat er altijd omstandigheden kunnen zijn die maken dat van deze uitgangspunten
moet worden afgeweken. Het is te allen tijde het wedstrijdsecretariaat dat hierover beslist.

