
Instructie wedstrijdformulieren 
1. Voor de wedstrijd. 
● De thuisspelende vereniging (de eerst genoemde club) zorgt voor het 
wedstrijdformulier, vult deel A volledig in en levert het voor aanvang van de wedstrijd 
in bij de wedstrijdtafel. 
● De wedstrijdtafel zorgt dat de aanvoerder/ begeleider van de uitspelende 
vereniging en de scheidsrechters het wedstrijdformulier verder complementeren. 
● Indien een team te laat komt, vermeldt de zaalleider op het wedstrijdformulier welk 
team te laat kwam en hoeveel minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip de 
wedstrijd is begonnen. Na de wedstrijd vult men alleen nog de uitslag in. Eventuele 
correctie van de uitslag wordt gedaan door de competitie leider. 
● Bij het niet komen opdagen van een team wordt dit vermeld op het 
wedstrijdformulier. Er wordt geen uitslag voor de desbetreffende wedstrijd ingevuld. 
Het wedstrijdformulier dient altijd te worden ingevuld en verstuurd! De 
competitieleider zal de uitslag bepalen.  

2.  Na afloop van de wedstrijd 
● De wedstrijdtafel zorgt dat de uitslag wordt ingevuld en dat de aanvoerder, 
begeleider en scheidsrechter naast eventuele opmerkingen het formulier 
ondertekenen. 
● De wedstrijdtafel verstrekt het originele gekleurde formulier en een 
doordrukformulier aan de aanvoerder (senioren) of begeleider (jeugd) van het thuis 
(eerst genoemde club) spelend team en geeft een doordrukformulier aan het 
uitspelende team. 

3.  Verdere verwerking formulieren 
● De beide aanvoerders/ begeleiders zorgen dat het doordrukformulieren en, indien 
van toepassing, het gekleurde originele nog dezelfde dag worden ontvangen door 
een daartoe aangewezen persoon binnen de resp. verenigingen, die het controleert 
op juistheid en volledigheid. (Let op! Te laat inleveren kan tot een boete leiden). De 
vereniging zorgt dat de originele gekleurde wedstrijdformulieren zo spoedig mogelijk 
worden verzonden en uiterlijk woensdagochtend zijn ontvangen door het 
Bondsbureau KNHB.   (Let op! Te laat verzenden kan tot een boete leiden). 
● Beide verenigingen dienen de uitslagen van de wedstrijden, op basis van de 
ontvangen formulieren, uiterlijk maandagavond om 19.00 uur in te voeren in de 
standenmotor op de KNHB-site (www.knhb.nl.) De verenigingen dienen alle doordruk 
wedstrijdformulieren van het seizoen te  archiveren. 
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