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INTRODUCTIE
De stad Utrecht groeit. In de periode voor 2030 is
de verwachting dat er ca 3500 voetballers bij
komen en ook na 2030 blijft het aantal voetballers
toenemen (voor 2040 ruim 5000). Op dit moment
hebben we 19.000 voetballers in Utrechters, terwijl
er per dag op de velden ruimte is voor 17.000
voetballers. De zaterdag raakt als vaste
wedstrijddag overvol en de wachtlijsten met
voetballers die staan te trappelen om te spelen
beginnen op te lopen.
De voetbalverenigingen, Stuurgroep Toekomst
Voetbal, KNVB, Sport Utrecht en de gemeente
hebben hiervoor een oplossing gevonden. Vanaf
komend seizoen 2021-2022 introduceren we de
variabele speeldag, om de bezetting van de velden
meer te spreiden en wachtlijsten te voorkomen.

Wedstrijden worden doorgaans verplaatst naar een
andere wedstrijddag als de velden van de
thuisspelende vereniging zo vol zijn dat dit nodig
is. Bij B-categorie senioren kan dit tevens om team
specifieke redenen, bv teamweekend.
De wedstrijdsecretaris van de thuisspelende
vereniging legt de verplaatsing zo snel mogelijk
nadat het wedstrijdschema bekend is gemaakt door
de KNVB voor aan de wedstrijdsecretaris van de
tegenstander. Dit tenminste 4 weken voor de
wedstrijddatum. Bij de start van een nieuwe fase in
de jeugdcompetities zal de 4 weken niet altijd
haalbaar zijn en is onderlinge afstemming
wedstrijdsecretarissen gewenst.
Bij de verplaatsing wordt rekening gehouden met
de mogelijkheden die de tegenstander (vereniging)
heeft aangegeven. In het convenant zijn de
mogelijkheden per vereniging opgenomen.

VARIABELE SPEELDAG
De variabele speeldag houdt in dat een
thuisspelende vereniging de wedstrijddag beslist.
Dit kan een zaterdag, zondag, vrijdagavond of een
andere doordeweekse avond zijn en voor of na het
weekend waarin de KNVB de wedstrijd heeft
gepland. De bezoekende Utrechtse vereniging
accepteert deze wedstrijddag op voorhand met
inachtneming van de in dit convenant opgenomen
randvoorwaarden en afspraken.
Dit is nu al mogelijk mits de verenigingen onderling
overleggen en er wederzijds instemming is. Door
het ontbreken van ondersteunende functionaliteiten
hiervoor in Sportlink brengt de huidige werkwijze
(communicatie en verzoeken per mail) in de
praktijk veel extra werk met zich mee voor de
wedstrijdsecretarissen. Dat is onwenselijk. Met dit
convenant voorkomen we dat de
wedstrijdsecretarissen extra werk krijgen.
Met dit convenant geven verenigingen voor het
nieuwe seizoen 2021-2022 aan naar hun
mogelijkheden mee te werken aan de variabele
wedstrijddag voor de jeugd en senioren in de Bcategorie. In een later stadium kan de variabele
wedstrijddag worden uitgebreid naar de Acategorie.

VERPLAATSEN VAN
WEDSTRIJDEN
Wedstrijdenwijzigingen kunnen alleen door de
wedstrijdsecretarissen van de vereniging opgesteld
en afgehandeld worden. Een lijst van deze
functionarissen is bijgevoegd.

De wedstrijdsecretarissen zijn verantwoordelijk
voor het tijdig interne communiceren van de
verplaatsingen naar het kader van de betrokken
teams. Het kader is verantwoordelijk voor het
doorgeven van de gewijzigde wedstrijddag aan de
spelers/speelsters. De wedstrijdsecretaris geeft de
wijziging ook door aan het verhuurloket van de
gemeente Utrecht (Vastgoed@utrecht.nl) als deze
op een andere dag wordt gespeeld dan de
reguliere speeldag. Indien deze speeldag niet
regulier wordt gehuurd ontvangt de vereniging een
factuur tegen uurtarief voor verenigingen.
Met dit convenant, bevestigen verenigingen aan
elkaar dat ze meedoen en het verplaatsen van
wedstrijden accepteren. Dit convenant wordt
verspreid onder de wedstrijdsecretarissen.
Gedurende het seizoen wordt samen met de
verschillende wedstrijdsecretarissen en besturen
op tenminste twee momenten de ervaringen
besproken. Met de uitkomsten van deze momenten
bekijken we welke verbeteringen er nodig zijn.
Ga voor meer informatie naar
www.sportutrecht.nl/toekomstvoetbal
Met en namens de voetbalverenigingen,
Stuurgroep Toekomst Voetbal Utrecht
John van Wegen
Bart van Steen
Louis Rabou
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BIJLAGE
Afspraken voor de invoering van de variabele
speeldag voor onderlinge wedstrijden van
Utrechtse voetbalverenigingen.
Om de bezetting van de velden meer te spreiden,
meer flexibiliteit voor verenigingen en leden te
krijgen en te voorkomen dat wedstrijdsecretarissen
extra worden belast met communicatie over
wijzigingen, stemmen de besturen van de
deelnemende verenigingen ermee in dat:
1.Onderlinge jeugd- en seniorenwedstrijden in de
B-categorie verplaatst kunnen worden naar een
andere speeldag in het weekend, vrijdagavond of
andere doordeweekse avond. Bij de verplaatsing
naar de avond zal bij de aanvangstijd rekening
worden gehouden met de leeftijdscategorie;
2.De verenigingen zich door deze afspraak
committeren om een verplaatsingsverzoek van een
thuisspelende vereniging bij voorbaat te
accepteren. Noch de wedstrijdsecretaris, noch de
teams en leiders van de bezoekende vereniging
kunnen het verplaatsingsverzoek van de andere
vereniging weigeren. Niet op komen dagen wordt
als zodanig aan de KNVB doorgegeven.
3.Wedstrijdsecretarissen stellen elkaar zo vroeg
mogelijk op de hoogte van een
wedstrijddagwijziging, maar tenminste 4 weken van
tevoren. Bij de start van een nieuwe fase in de
jeugdcompetities zal de 4 weken niet altijd
haalbaar zijn en is onderlinge afstemming
wedstrijdsecretarissen gewenst.
4.Het verplaatsen van thuiswedstrijden wordt
zodanig gedaan dat niet steeds dezelfde teams
betrokken zijn, maar de verplaatsingen worden
verspreid over de teams van de vereniging.

5.In principe gelden de afspraken voor alle
leeftijden van jeugd t/m senioren. Deelnemende
verenigingen kunnen aangeven voor welke
leeftijdscategorieën verplaatsing kunnen worden
doorgevoerd. Verenigingen proberen hiermee
zoveel mogelijk rekening te houden. De voorkeuren
zijn opgenomen in dit convenant.
6.Deze afspraken gelden met ingang van het
seizoen 2021/2022.
Verenigingen waarbij geen noodzaak is om
thuiswedstrijden ter verplaatsen vanwege bezetting
op te velden, zijn niet verplicht de wedstrijddagen
te wisselen. Door het convenant te tekenen dragen
zij bij aan de groei van de stad Utrecht. Zij bieden
medewerking bij de verplaatsing van een
uitwedstrijd door een tegenstander.
De verenigingen hebben hun mogelijkheden om
deel te nemen aan de variabele speeldag
doorgegeven aan de stuurgroep. Deze zijn op de
pagina hieronder per vereniging opgenomen.
Daarmee stemt de genoemde vereniging in om
deel te nemen aan de variabele speeldag en de
hieraan gekoppelde afspraken.
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MOGELIJKHEDEN
PER VERENIGING

Desto:

Alle leeftijden. Uit en thuis

Sporting ’70:

Alle leeftijden. Uit en thuis

DHSC:

Niet bekend

Sterrenwijk:

Niet bekend

DomstadMajella: Thuis incidenteel naar dinsdagof donderdagavond
Uit incidenteel.
Niet naar de zondag

SV Nieuw Utrecht:

Geen mogelijkheden

SV Odysseus:

Incidenteel en in overleg de
vrijdagavond

DVSU:

Incidenteel en in overleg

SVO De Dreef:

Niet bekend

EDO:

Niet bekend

SV Utrecht United:

Geen mogelijkheden

Elinkwijk:

Niet bekend

SV Vechtzoom:

Alleen senioren op vrijdagavond

Eminent Boys:

Incidenteel en in overleg

UVV:

Geen mogelijkheden

FajaLobi/KDS:

Incidenteel en in overleg

VSC:

Uit jeugd

Hercules:

Alle leeftijden. Uit en thuis

VV DE Meern:

Alle leeftijden. Uit en thuis

HMS:

Geen mogelijkheden

VVJ:

Kampong:

Incidenteel en in overleg

Jeugd in overleg
Senioren uit en thuis op doordeweekse avonden

Kismet:

Geen mogelijkheden

VVUA Ardahanspor:

Senioren geen mogelijkheden
Jeugd uit

ODIN:

Incidenteel en in overleg
Voorwaarts:

Incidenteel en in overleg

PVC:

Geen mogelijkheden
Zwaluwen Utrecht:

Niet bekend

PVCV:

Incidenteel en in overleg

Rivierwijkers:

Thuis naar andere speeldag
Uit op de vrijdagavond.
Max 2x per team.

