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BELEID GEBRUIK HOOFDVELD VOETBALVERENIGING HEKELINGEN 
 
Naast de door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond opgelegde regels, zoals vastgelegd in het 
Handboek Competitiezaken amateurvoetbal1 kent de vereniging additionele regels, welke het gebruik van 
het hoofdveld beperken. 
 
Om willekeur en/of verschil in interpretatie te voorkomen is besloten om de regels, omtrent het gebruik van 
het hoofdveld, te formaliseren. Dit alles is in een beleid uitgewerkt. 
 

1. Standaardrecht op gebruik 
 

Het standaardrecht op het kunnen bespelen van het hoofdveld wordt enkel en alleen toegekend aan 
de volgende elftallen: 
 

- Zaterdag selectie 
- O23 
- JO19-1 
- JO17-1 
- JO15-1 
- JO13-1 

 
 Alle bepalingen in dit document, tenzij specifiek anders vermeld, hebben enkel en alleen betrekking 
 op bovengenoemde elftallen. 
 

2. Minimale en maximale belasting 
 

Teneinde de kwaliteit van het hoofdveld op peil te houden gelden er restricties aan het aantal 
wedstrijd wat in een periode van 7 opeenvolgende dagen op het hoofdveld mag worden gespeeld. 
 
In een opeenvolgende periode van 7 dagen moet er minimaal 1 wedstrijd worden gespeeld op het 
hoofdveld en mogen er maximaal 3 wedstrijden worden gespeeld op het hoofdveld, waarbij geldt 
dat per speeldag er maximaal 2 wedstrijden worden gespeeld op het hoofdveld. 
 
Indien het een speeldag betreft waarop het standaardelftal een thuiswedstrijd heeft dan wordt er op 
die speeldag maar 1 wedstrijd ingepland: de wedstrijd van het standaardelftal. 
 
Het niveau en de leeftijd is voor het aantal wedstrijden irrelevant. Het gaat hier om de kwantiteit.  
 
Hiermee is geborgd dat ook op doordeweekse avonden gebruik gemaakt kan worden van het 
hoofdveld, terwijl de belasting van het hoofdveld dus nooit meer dan 2 wedstrijden op 1 dag is. 

 
  

 
1 https://www.knvb.nl/downloads/bestand/23625/handboek-competitiezaken-av-2021-22 
 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/23625/handboek-competitiezaken-av-2021-22
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3. Volgorde van aanspraak 
 
Gezien het feit dat de wedstrijdprogramma’s van de teams, welke het standaardrecht op gebruik 
hebben, kunnen overlappen voorziet het beleid in een volgorde van aanspraak, te weten: 
 

- Zaterdag 1 
- O23 
- Zaterdag 2 
- JO19-1 
- JO17-1 
- JO15-1 
- JO13-1 

 
4. Oefenwedstrijden 

 
Het gebruik van het hoofdveld voor oefenwedstrijden wordt ontmoedigd, echter niet verboden. 
 
Voorwaarde is dat oefenen op het trainingsveld niet mogelijk is en de oefenwedstrijd niet in strijd is 
met de bepaling van maximaal gebruik, zoals gesteld in artikel 2. 
 
Ook voor oefenwedstrijden geldt de volgorde van aanspraak. 

 
5. Inhaalwedstrijden 

 
Het gebruik van het hoofdveld voor oefenwedstrijden is enkel toegestaan voor de elftallen, waarvoor 
het standaardrecht op gebruik geldt.. 
 
Voorwaarde is dat inhaalwedstrijd niet in strijd is met de bepaling van maximaal gebruik, zoals 
gesteld in artikel 2. 
 
Gezien de sporadische aard van inhaalwedstrijden geldt voor inhaalwedstrijden de volgorde van 
aanspraak niet. Voor inhaalwedstrijden is het programma en de mogelijkheden die dit biedt leidend. 

 
6. Recreatief gebruik 

 
Het gebruik van het hoofdveld voor recreatief gebruik wordt ontmoedigd, echter niet verboden. 
 
In het geval van een kampioenswedstrijd2 kan een recreatief elftal het verzoek indienen om deze 
wedstrijd te spelen op het hoofdveld. Voorwaarde is dat deze wedstrijd nimmer het programma van 
het standaard elftal mag doorkruisen, daar deze verplicht dient te worden gespeeld op het 
hoofdveld. 

 
2 Een kampioenswedstrijd wordt gedefinieerd als de wedstrijd, waarvan de uitslag bepalend is voor het behalen van de status van 
kampioen, in de op dat moment lopende competitie(fase) 
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Daarnaast geldt dat deze wedstrijd niet in strijd is met de bepaling van maximaal gebruik, zoals 
gesteld in artikel 2. 
 
Gezien de bijzondere aard van kampioenswedstrijden geldt voor kampioenswedstrijden de volgorde 
van aanspraak niet.  
 

7. Tot slot 
 
Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd 
worden met zaken waarin de regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding 
van zaken. 
 

Het bestuur van v.v. Hekelingen behoudt de mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken. 
 
 
 


