
Procedure weersomstandigheden 

 

WEDSTRIJDSPORT  

Indien het openbaar vervoer nog rijdt is, er GEEN mogelijkheid af te zeggen voor een vastgestelde wedstrijd. Een negatief 

reisadvies van de VID, ANWB (weeralarm), c.q. teletekst houdt NIET in dat de vastgestelde wedstrijden op voorhand niet gespeeld 

hoeven te worden. Code geel en oranje is uberhaupt  GEEN reden om niet af te reizen. 

Indien de vooruitzichten zodanig slecht zijn, dat het onverantwoord is te reizen, treed je in overleg met:  

Ere- en Eerste Divisie 

1.  de landelijke competitieleider Carla van Dijk, 06-13681818, waarna in overleg eventueel besloten kan worden om niet af te 

   reizen met het team naar de wedstrijd. 

2.  de tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd, in verband met de weersomstandigheden niet kan door gaan.  

3.  de thuisspelende vereniging informeert de accommodatie indien nodig. 

De aangewezen scheidsrechter dient in DWF de wedstrijdstatus op afgelast te zetten. Dit kan middels de knop digitaal 

wedstrijdformulier naar wedstrijdverslag te gaan. Hier ziet men een uitroepteken staan, alwaar je de wedstrijdstatus ‘afgelast’ kan 

invoeren. 

Tweede Divisie, Hoofdklasse, jeugddivisie, 1e en 2e klasse 

1.  het NHV, tijdens kantooruren op 026-7071420 en buiten kantooruren de calamiteitenlijn via 026-7071434 voor het afzeggen van  

     de bondsscheidsrechter(s). 

2.  de tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd, in verband met de weersomstandigheden niet kan door gaan.  

3.  de thuisspelende vereniging informeert de accommodatie indien nodig.  

De aangewezen scheidsrechter dient in DWF de wedstrijdstatus op afgelast te zetten. Dit kan middels de knop digitaal 

wedstrijdformulier naar wedstrijdverslag te gaan. Hier ziet men een uitroepteken staan, alwaar je de wedstrijdstatus ‘afgelast’ kan 

invoeren. 

 

BREEDTESPORT  

Indien het openbaar vervoer nog rijdt, is er geen mogelijkheid af te zeggen voor een vastgestelde wedstrijd. Een negatief 

reisadvies van de VID, ANWB (weeralarm), c.q. teletekst houdt NIET in dat de vastgestelde wedstrijden op voorhand niet gespeeld 

hoeven te worden. 

Als het openbaar vervoer, als gevolg van slechte weersomstandigheden, niet meer rijdt, dient de vereniging in contact te treden 

met: 

1.  het NHV, tijdens kantooruren op 026-7071420 en buiten kantooruren de calamiteitenlijn via 026-7071434 voor het afzeggen van  

     de wedstrijd. 

2.   de tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd, in verband met de weersomstandig- heden niet kan door gaan.  

3.  de thuisspelende vereniging informeert de accommodatie en (verenigings)scheidsrechter indien nodig. 

De thuisspelende vereniging (secretaris DWF) dient in DWF de wedstrijdstatus op afgelast te zetten. Dit kan door via de knop 

digitaal wedstrijdformulier naar wedstrijdverslag te gaan. Hier ziet men een uitroepteken staan, alwaar je de wedstrijdstatus 

‘afgelast’ kan invoeren. 

 


