
 

 

Beleid veldverdeling  
 

De veldcapaciteit is beperkt, het is herfst en de winter is aanstaande.  

Om problemen te voorkomen staan hieronder de regels die Cartouche hanteert bij de 

veldverdeling door het wedstrijdsecretariaat en in het geval velden worden afgekeurd. 

Cartouche baseert zich hierbij op het Bondsreglement. 

 

1.       Verdeling velden op zaterdag en zondag 

De prioriteit bij de veldverdeling ligt als volgt: Hoofdklasse en 

overgangsklassewedstrijden, Landelijke A, B en IDC competities, Overige 

Bondscompetities, Internationale wedstrijden, vriendschappelijke 

wedstrijden, onderlinge wedstrijden en overig gebruik.  

Bij Cartouche spelen de eerste teams in principe elke wedstrijd op het 

waterveld. De overige teams worden zo veel mogelijk gelijkelijk verdeeld 

over alle velden. 

Competitiewedstrijden voor jeugdteams worden als regel op zaterdag 

vastgesteld en die voor seniorenteams op zondag. Vanwege de beperkte 

veldcapaciteit zullen jeugdteams soms op zondag moeten spelen. Dit 

geldt niet voor de teams op grond van het Bondsreglement op een vaste dag en 

tijd moeten spelen (op dit moment alleen JB1 en JC1). Het wedstrijdsecretariaat 

streeft ernaar eventuele zondagwedstrijden gelijkelijk te verdelen over alle 

jeugdteams. Voor de vaststelling van een wedstrijd op zondag is instemming 

van de tegenstander nodig en niet alle verenigingen kunnen of willen op 

zondag spelen. Het is daardoor mogelijk dat de zondagwedstrijden niet 

gelijkelijk verdeeld kunnen worden over de teams. 

 

Indien op een zaterdag een seniorenwedstrijd wordt vastgesteld en de velden 

zijn reeds volledig bezet door jeugdteams, dan hebben deze jeugdwedstrijden 

de prioriteit, tenzij het om een wedstrijd van een standaardteam gaat (H1 of 

D1). In dat geval vervalt een wedstrijd van een team in de laagste 

leeftijdsklasse. 

 

Indien op een zondag een wedstrijd voor een jeugdcompetitie is vastgesteld 

en de velden zijn reeds volledig bezet door seniorenteams, dan hebben de 

seniorenwedstrijden de prioriteit, tenzij  het gaat om een wedstrijd van een 

A1 of B1 jeugdteam in de landelijke competitie. In dat geval vervalt een training, een  

wedstrijd van een veteranenteam of van het laagste seniorenteam.  

 

2.       Afgelastingen 

Als een veld wordt afgekeurd vervalt de wedstrijd die op dat veld gespeeld 

zouden worden. Echter: 

 

*         Indien het veld waarop een wedstrijd in de Hoofdklasse/Overgangsklasse of de 

landelijke A,B of IDC competitie wordt afgekeurd, is Cartouche verplicht die 

wedstrijd te verplaatsen naar een ander bespeelbaar veld. Derhalve als één of allebei de 

watervelden worden afgekeurd, dan eerst naar het eventueel nog wel bespeelbare waterveld, 

dan naar KG2, dan naar KG5 en dan naar KG3. 

De wedstrijd of wedstrijden die daar zou plaatsvinden worden dan afgelast.  

 

*         Indien het veld waarop een wedstrijd onder leiding van door de 



 

 

bond aangewezen scheidsrechters zou plaatsvinden wordt afgekeurd, is 

Cartouche verplicht de wedstrijd te verplaatsen naar een ander bespeelbaar 

veld. Indien geen veld beschikbaar is wordt de wedstrijd afgelast. Een veld 

waarop reeds een wedstrijd wordt gespeeld is niet beschikbaar. De wedstrijd kan wel 

verplaatst worden naar een veld, waarop een wedstrijd nog niet aangevangen is, die geplande 

wedstrijd wordt dan verplaatst 

 

*         In alle overige gevallen waarin een veld wordt afgekeurd kan in 

overleg met de tegenstander en de verenigingsmanager worden uitgeweken naar 

een ander beschikbaar veld. Een veld is beschikbaar als er geen ander door 

het wedstrijdsecretariaat gepland gebruik van dat veld is gedurende de hele 

vastgestelde duur van de wedstrijd. Indien geen veld beschikbaar is wordt de 

wedstrijd afgelast.  

 

Het bestuur 


