
 

 
 

 
Procedure slechte weersomstandigheden 

 
 

Het KNKV heeft een Beleid bij slechte weersomstandigheden (zie bijlage). 
In deze procedure beschrijven we op welke manier we bij TOGO omgaan met 
dit KNKV-beleid en hoe taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. 
 
Uitgangspunt is dat de veiligheid van de sporters en begeleiders voorop staat. 
Het KNKV kiest ervoor om geen “algehele afgelasting” in te stellen, omdat 
weersomstandigheden qua regio, maar ook gedurende de dag erg kunnen 
verschillen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de vereniging om de 
afweging te maken en een wedstrijd af te gelasten als gevolg van slechte 
weersomstandigheden.  
 
Bij TOGO beslist de KTC/het wedstrijdsecretariaat of er sprake is van zulke 
slechte weersomstandigheden, dat het nodig is om een thuiswedstrijd af te 
gelasten of het niet verantwoord is om naar de tegenstander af te reizen. De 
KTC/het wedstrijdsecretariaat kan dit op eigen initiatief doen, of in reactie op 
een vraag/signaal van een coach hierover. 
 
Thuiswedstrijden afgelasten 
 
De KTC/het wedstrijdsecretariaat beslist of het verantwoord is om thuiswedstrijden 
door te laten gaan. Als dat niet het geval is, worden de tegenstanders en de 
scheidsrechters zo spoedig mogelijk geïnformeerd, om daarmee te voorkomen dat zij 
onnodig afreizen. 

1. KTC beslist dat thuiswedstrijden worden afgelast. 
2. KTC informeert de TOGO-trainers, het wedstrijdsecretariaat en de 

scheidsrechterscommissie. 
3. De TOGO-trainers leggen contact met de (ouders van de) teamleden om de 

afgelasting door te geven. 
4. Het wedstrijdsecretariaat legt contact met de tegenstander, de scheidsrechter 

en de eventuele beoordelaar om de afgelasting door te geven. Bovendien 
informeert het wedstrijdsecretariaat het KNKV via het daarvoor bestemde 
formulier over de afgelasting en over de nieuwe datum waarop de wedstrijd 
gespeeld wordt (let op: niet via Sportlink Club). 
Voor thuiswedstrijden in de breedtekorfbal legt de scheidsrechterscommissie 
contact met de scheidsrechter(s) om de afgelasting door te geven. 

 
Uitwedstrijden afzeggen 
 
De KTC/het wedstrijdsecretariaat beoordeelt of het verantwoord is om naar de 
tegenstander af te reizen.  
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1. De KTC/het wedstrijdsecretariaat beslist dat het team niet afreist naar de 
tegenstander. 

2. De KTC/het wedstrijdsecretariaat legt contact met het wedstrijdsecretariaat 
van de tegenstander om toe te lichten dat gezien de weersomstandigheden 
het onverantwoord is om af te reizen voor de wedstrijd.  

3. Het wedstrijdsecretariaat informeert het KNKV via het daarvoor bestemde 
formulier over de afgelasting en over de nieuwe datum waarop de wedstrijd 
gespeeld wordt (let op: niet via Sportlink Club). 

4. De coach informeert de (ouders van de) teamleden om de afgelasting door te 
geven. 

 
Afzeggen van de wedstrijd door een scheidsrechter 
 
Een scheidsrechter kan nooit op voorhand een wedstrijd afgelasten in verband met 
slechte weersomstandigheden. Die bevoegdheid ligt enkel bij verenigingen. Een 
scheidsrechter kan wel zelf besluiten dat het voor hem of haar niet verantwoord is om 
af te reizen naar een wedstrijd.  

1. De scheidsrechter beslist zelf dat afreizen naar de wedstrijd niet verantwoord 
is. 

2. De scheidsrechter informeert bij wedstrijdkorfbal zo snel mogelijk het KNKV 
via het bekende noodnummer. 
De scheidsrechter informeert bij breedtekorfbal zo snel mogelijk de 
scheidsrechterscommissie van de thuisvereniging. 

3. Het KNKV of de scheidsrechterscommissie van de thuisvereniging regelt 
vervolgens de vervangende scheidsrechter. 

 
Onderbreken of afbreken van de veldtrainingen 
 
Bij dreiging van onweer wordt de veldtraining direct onderbroken of beëindigd. Bij 
andere slechte weersomstandigheden overleggen de aanwezige trainers of het 
verantwoord is om door te gaan. Bij twijfel wordt geen risico genomen en wordt de 
training onderbroken of beëindigd. 
 
 
Ter toelichting: 
Het KNKV heeft niet omschreven wat slechte weeromstandigheden zijn. 
Wanneer door het KNMI code geel, oranje of rood is afgegeven, is het evident dat er 
sprake is van slechte weersomstandigheden. Maar ook wanneer er sprake is van 
gladheid of extreme regen/hagel/sneeuw of storm, kunnen wij zelf deze conclusie 
trekken.  
 
Het onderbreken of staken van een wedstrijd als gevolg van slechte 
weersomstandigheden is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter. Dit is 
beschreven in het KNKV-beleid m.b.t. spelregels en reglementen van de wedstrijden.  


