
Wedstrijdsecretaris in het kort 
 
Elke vereniging die met teams wil deelnemen aan de competitie wordt door de KNVB verplicht 
gesteld een wedstrijdsecretaris aan te wijzen.  
Deze persoon moet bij de vereniging alle zaken regelen om het spelen van wedstrijden mogelijk te 
maken. Voor het seizoen 2020-2021 wordt deze functie vervuld door Michel Erven bij de jeugd en 
Jeroen Wolters bij de senioren. 
 
De taken van een wedstrijdsecretaris zijn door de KNVB vastgelegd in een functieboek. 
De wedstrijdsecretaris kan er voor zorgen dat wedstrijden verplaatst kunnen worden. En is de 
persoon die aangesproken moet worden als wedstrijden door wat voor reden dan ook niet plaats 
kunnen hebben. En tenslotte ook de persoon die in geïnformeerd moet worden als een wedstrijd 
gestaakt is.  
 
Omdat geen enkele wedstrijd doorgang kan vinden zonder een scheidsrechter, worden de 
werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met de scheidrechterscoördinator. Bij FC Roerdalen is 
dat Robert Daniels. Robert zorgt iedere week voor de kleedlokaalindeling, veldindeling, en koppelt de 
scheidsrechters aan wedstrijden. 
 
De wedstrijdsecretaris (coördinator wedstrijdzaken) is vooral bezig met het informeren en 
communiceren. Allereerst met trainers en leiders van de eigen vereniging. Daarnaast met trainers en 
leiders, maar veelal de wedstrijdsecretaris, van de tegenstander. En tenslotte ook met de 
(competitieleider van) de KNVB.  
Gelukkig zijn er moderne middelen gekomen die de wedstrijdsecretaris veel werk uit handen nemen. 
Een deel van de regelzaken rondom een wedstrijd wordt gedaan in de wedstrijdzaken app (= 
applicatie voor mobiele telefoon en tablet) inmiddels bij jullie genoegzaam bekend. 
 
Áls het gaat om het informeren over aanvangstijdstip van wedstrijden, verplaatsingen of 
afgelastingen is er de voetbalapp voetbal.nl, eveneens genoegzaam bij jullie bekend. 
 
Nog niet alle communicatie en informatie gaat via een app. Middels het computerprogramma 
Sportlink, waartoe de wedstrijdsecretaris toegang heeft, worden veel andere zaken geregeld. 
 
Kortom, zijn er vragen over of onduidelijkheden rondom een wedstrijd, neem dan contact op met de 
wedstrijdsecretaris. 
 
Afspraak mbt niet door kunnen gaan van een wedstrijd 
 
FC Roerdalen neemt middels de KNVB deel aan competitie. Dat betekent dat wij willen voetballen en 
ook jegens de tegenstander die verplichting hebben. Dit geldt andersom ook voor de tegenstander. 
Er dient zoveel als mogelijk gestreefd te worden om wedstrijden door te laten gaan. Het verplaatsen 
van wedstrijden dient zoveel als mogelijk voorkomen te worden en is een laatste redmiddel.  
 
Mochten er door afzeggingen van spelers [veelal door blessures en zieken] te weinig spelers zijn dan 
moet er bij de andere teams in dezelfde jaarlaag gekeken worden of er uitgeholpen kan worden.  
Lukt dat niet in dezelfde jaarlaag dan kan er ook gekeken worden naar de jaarlaag erboven 
[dispensatiespelers] en jaarlaag eronder. 
‘Ja maar ik wil met het sterkste team kunnen voetballen’ e.d. is van de ene kant begrijpelijk maar 
moet niet de hoofdreden zijn waarom een wedstrijd verplaatst dient te worden. 
 
Tot 10 oktober 2020, zaten we al op 22! verplaatste wedstrijden; zowel op verzoek van FC Roerdalen 
als op verzoek van tegenstanders. 



JO07 t/m JO12 teams 
 
GELIJKWAARDIGE COMPETITIES 
 
De jeugdspeler staat centraal in het KNVB voetbalaanbod voor pupillen (O7 t/m O12 jaar). Dit 
betekent dat het voetbalaanbod erop is gericht om iedere pupil zoveel mogelijk optimaal spelplezier 
en ontwikkeling te kunnen bieden in een voor hem/haar prettige omgeving. 
Het voetbalaanbod voor pupillen is dan ook ingericht vanuit de belevingswereld en drijfveren van 
deze spelers en speelsters. Samen met de verenigingen streven we daarom naar het organiseren van 
zoveel mogelijk gelijkwaardige wedstrijden zodat iedere pupil zich optimaal kan ontwikkelen en met 
plezier kan voetballen. 
 
4-FASENMODEL 
 
Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) gaat er vanaf het seizoen 2020/’21 iets anders 
uitzien. Het vier fasen-model wordt ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in het 
najaar en 2 in het voorjaar. 
De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving 
van de vereniging.  
In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de 
schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen. 
 
Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, 
mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden 
gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij 
de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer blijven voetballen. 
 
SPEELDAGENKALENDER 
 
De speeldagenkalender geeft vooral duidelijkheid, de speeldagen staan vast voor de pupillenteams, 
van Onder 7 tot en met de Onder 12 en is er voorafgaand aan het seizoen duidelijkheid over de 
speeldata. De weekenden waarin wordt gespeeld staan vast en er zijn geen beker- of 
inhaalweekenden. Door de vrijgekomen ruimte kunnen verenigingen zelf meer activiteiten 
organiseren, zoals zaalvoetbal in de winter of toernooien. 
 
JO13 t/m JO19 teams 
 
TEAMINDEX 
 
Met behulp van de 'Teamindex' wordt de speelsterkte van teams nog beter vastgesteld. Dit helpt bij 
het beter, gelijkwaardiger en eerlijker indelen van de amateurcompetities. 
 
De Teamindex vormt een nieuwe factor bij het indelen van de competities. Om de Teamindex zo 
goed mogelijk te kunnen inzetten, is het van belang het wedstrijdformulier (mDWF) voorafgaand en 
na afloop van een wedstrijd nauwkeurig in te vullen. De data van de wedstrijdformulieren wordt 
gebruikt ter verbetering van poule-indelingen.  
De indeling van teams gebeurt aan de hand van vier stappen: 

- Op basis van (historische) wedstrijdgegevens uit Sportlink wordt bepaald wat de relatieve 
sterkte van spelers is. 

- Wanneer bekend is in welk team spelers gaan spelen is het mogelijk een gemiddelde 
Teamindex te bepalen. 



- De Teamindex wordt toegevoegd aan het huidige indelingsproces samen met de bestaande 
indelingsfactoren zoals reisafstand en clubvoorkeuren. 

- Teams worden, mede op basis van hun Teamindex, ingedeeld waardoor er meer 
gelijkwaardige wedstrijden en competities ontstaan. 

 
 


