WEDSTRIJD VERZETTEN
1. Voorwaarden van de NeVoBo
Aanvraag

Een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 2 dagen voor de
oorspronkelijk vastgestelde speeldatum zijn ingediend, voorzien van de
goedkeuring van beide verenigingen.

Termijn

Een wedstrijd mag verplaatst worden naar elke eerdere datum of naar
maximaal 3 weken later. Wedstrijden mogen niet verplaatst worden naar
een datum na speelweek 17.
<<Hierin is de Nevobo iets soepeler geworden. Liever niet te veel naar
het eind van de competitie, maar als de nieuwe datum nog ruim voor de
P/D-wedstrijden ligt, mag het meestal wel.>>

Scheidsrechter

De thuisspelende vereniging blijft verantwoordelijk voor de arbitrage.
Als je een uitwedstrijd wilt verzetten, kan de tegenstander vragen of je
zelf voor een scheidsrechter wilt zorgen.

Kosten

De vereniging krijgt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht per
verzette wedstrijd.

2. Alleen via het Nevobo-systeem
• Alternatieve data zoeken
Je zoekt op de Nevobo-site naar een nieuwe mogelijkheid.
Klik bij een wedstrijd op een hal (het beste Verheijhal of Zeeburghal) en daarna op programma.
Als er op een avond minder dan 8 wedstrijden staan, is er een veld vrij.
Om de kans te vergroten dat de tegenstander akkoord gaat, is het wel verstandig om te checken
of die niet kort voor of na de nieuwe datum al een andere wedstrijd heeft.
Als je een goede mogelijkheid hebt gevonden, check je bij Manna Hogenhout (0294 413366 of
m.hogenhout1@chello.nl) of niet al een ander team deze plek heeft geclaimd.
Daarnaast kun je een trainingstijd van je team als mogelijkheid voorstellen.
• Voorstel laten invoeren
Je vraagt onze wedstrijdsecretaris (op dit moment Ina van Diepen: ina@beuk.nl) het voorstel in
te voeren in het Nevobo-systeem.
De wedstrijdsecretaris van je tegenstander krijgt bericht van het verzoek en geeft dat aan het
betreffende team door. Wanneer de tegenstander direct akkoord gaat, accepteert de
wedstrijdsecretaris het verzoek en verwerkt de Nevobo de wijziging in het programma. Wanneer
de tegenstander het verzoek afwijst, krijgt onze wedstrijdsecretaris daarvan bericht en moet je
met een nieuw voorstel komen.
3. Via overleg met de tegenstander
• Tegenstander bereiken
Je vraagt onze wedstrijdsecretaris (op dit moment Ina van Diepen: ina@beuk.nl) om het emailadres van de wedstrijdsecretaris bij de vereniging van je tegenstander. Diegene kan je de
naam en de gegevens van de aanvoerder van het betreffende team geven.
• Tot een nieuwe datum komen
Je bespreekt met je eigen team welke alternatieven het beste uitkomen.
Je legt de aanvoerder van de tegenstander de alternatieven voor en vraagt hem/haar samen met
zijn/haar team daaruit een nieuwe datum te kiezen.
• De NeVoBo inlichten
Je geeft de datum, het tijdstip en de hal die jullie overeengekomen zijn, door aan onze
wedstrijdsecretaris.
Die vult de wedstrijdwijziging in het Nevobo-systeem in, met de opmerking dat beide teams
akkoord zijn. Dan moet de wedstrijdsecretaris van de tegenstander het verzoek toch nog een
keer accepteren, maar dat is een formaliteit. Daarna past de Nevobo het programma aan.
Deze tweede manier lijkt meer werk te zijn, maar geeft wel sneller zekerheid.
Je ziet: een wedstrijd verzetten is veel gedoe en er kan nogal wat tijd overheen gaan.
Begin er dus zo vroeg mogelijk aan.
Maar probeer vooral eerst of er spelers uit een lager team of de invalpool kunnen meespelen.
En vergeet bij verzetten de scheidsrechter niet!

