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REGLEMENT CONSULS 
 
1.1 Taakomschrijving 
De taak van de consul omvat onder meer het keuren van de speelvelden en de 
kleedlokalen waarvoor hij is aangesteld en het informeren van betrokkenen bij 
afkeuringen. De consul is een door de K.N.V.B. aangestelde functionaris. 
 
1.2 Keuren van speelvelden 
De keuring heeft tot doel, onder de heersende weer- en terreinomstandigheden, de 
geschiktheid van een speelveld te bepalen voor het spelen van voetbalwedstrijden. 
 
Bij de keuring dient rekening te worden gehouden met een aantal factoren dat van 
invloed is op de bespeelbaarheid van een terrein, zoals 
˗ de actuele terreingesteldheid (onderhoudstoestand); 
˗ voorbije, heersende en komende weersomstandigheden; 
˗ het jaargetijde (najaar, winter of voorjaar); 
˗ het aantal gespeelde en nog te spelen wedstrijden (gebruikersintensiteit). 
 
Vanwege de wisselvalligheid van de factoren dient een keuring uitsluitend op de dag 
van de wedstrijd plaats te vinden. De keuring is opgedragen aan de consul. Indien 
een consul een terrein afkeurt, onderwerpt de scheidsrechter het terrein eveneens 
aan een keuring. Reglementair is voor de vereniging geen rol bij de keuring 
weggelegd. 
 
1.3 Informeren bij afkeuringen van trainingen en/of wedstrijden 
De volgende instanties en/of personen dienen op de hoogte te worden gesteld: 
˗ aangestelde scheidsrechters; 
˗ eventuele assistent-scheidsrechters; 
˗ de bezoekende vereniging; 
˗ de vereniging. 
 
a. Door de weeks 
Consul  keurt de velden. Bij afkeuring van de velden geeft consul dit via e-mail aan 
de trainers door. 
 
b. Zaterdags 
Consul keurt de velden. Bij afkeuring van de velden gaat de zaterdagdienst bellen 
met de gasten. De leiders van de elftallen dienen contact op te nemen met de 
zaterdagdienst. 
 
c. Zondags 
Consul  keurt de velden. Er wordt gekeurd met twee man. Bij afkeuring van de velden 
gaat de zondagdienst bellen met de gasten. De leiders van de elftallen dienen 
contact op te nemen met de zondagdienst. 
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1.4 Controle van de kleedgelegenheid 
De controle van de kleedgelegenheid is vooral gericht op de hygiënische aspecten. 
Op gezette tijden moet worden nagegaan of de was- en kleedgelegenheid alsmede 
de toiletten voor spelers en scheidsrechters in zindelijke en bruikbare staat verkeren. 
De controle wordt één à twee keer per jaar uitgevoerd. 
 
1.5 Behartiging K.N.V.B. belangen 
Van de consul wordt verwacht dat deze in het algemeen de belangen van de K.N.V.B. 
behartigt. 
 
2. Richtlijnen voor de keuring 
Bij een terreinbeoordeling dient steeds het volgende worden afgevraagd: 
1. Wat is de schade die door bespeling wordt toegebracht? 
2. Welke gevaren levert bespeling voor de spelers op? 
 
2.1 Gevaar voor abnormale beschadiging van en terrein 
Dit bestaat wanneer sprake is van 
a. ernstige en/of hinderlijke plasvorming; 
b. verzadigde, modderige en/of zeer zachte toplaag; 
c. opdooi na vorstperiode; 
d. ernstige rijpvorming, ijzel of ijsafzetting; 
e. langdurige, intense droogte of uitdroging. 
. 
2.2 Gevaar voor de spelers 
Onder deze noemer vallen de factoren: 
a. gladheid; 
b. ernstig ongelijke speelvelden; 
c. bevroren oppervlak; 
d. overige gevaarfactoren. 
 
2.3 Overige afgelastingfactoren: 
a. mist; 
b. onweer; 
c. harde of stormachtige wind; 
d. extreem lage temperaturen; 
e. zeer nat en koud weer. 
 
3. Werkwijze keuring 
De consul dient enerzijds te proberen zoveel mogelijk wedstrijden te laten doorgaan, 
anderzijds te voorkomen dat onnodige reis- en onderhoudskosten worden gemaakt. 
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3.1 Dag en tijdstip 
a. Hoofdregel is dat de keuring op de dag van de wedstrijd plaatsvindt. 
 
b. In de praktijk betekent dat de eerste keuring tussen 07.30 en 08.30 uur 

plaatsvindt. 
 
c. Herkeuringen kunnen in beginsel tot één uur voor een wedstrijd, of zoveel eerder 

als door het tijdstip van vertrek van bezoekende vereniging of scheidsrechter 
wordt bepaald, plaatsvinden. Indien een consul van mening is, dat het terrein 
alsnog moet worden afgekeurd, terwijl de bezoekende vereniging kan worden 
gewaarschuwd, maar de scheidsrechter niet meer, dan dient hiertoe te worden 
besloten. 

 
3.2 Aanwezigheid bij de keuring 
a. Bij de keuring dient een verantwoordelijke van de vereniging aanwezig te zijn. 
 
b. De consul dient aan de vereniging (contactpersoon) te laten weten op welk tijdstip 

hij zal komen keuren. 
 
3.3 De keuring in de praktijk 
De K.N.V.B. stelt de volgende aanpak in de praktijk voor: 
 
a. Voorbereiding 
1. Hoeveelheid neerslag in de afgelopen dagen/uren. 
 
2. Weersverwachting voor de komende dag(en). 
 
3. Aantal te spelen wedstrijden. 
 
4. Welke bezoekende verenigingen komen (wedstrijdprogramma)? 
 
5.  Welke scheidsrechter komt? 
 
b. Terreinbezoek 
1. De keuring bestaat uit een rondgang over het terrein waarbij de toestand visueel 

wordt beoordeeld op zaken als plasvorming, stevigheid, vochtigheidstoestand, 
vlakheid e.d. Belangrijke plekken zijn de doel- en strafschopgebieden. 

 
2. Het is belangrijk de relatief zwakke plekken te kennen. 
 
3. Het belangrijkste beoordelingscriterium is de stevigheid (stabiliteit) van de 

bovenlaag. 
 
3.4 Beslissingsmogelijkheden 
De gesteldheid van de terreinen kan globaal in drie categorieën worden 
onderverdeeld: goed, twijfelachtig en slecht. 
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Beslissingsmogelijkheden 
 
Weersverwachting Goed Twijfelachtig Slecht 
Goed goedkeuren goedkeuren herkeuren 
Verbeterend goedkeuren herkeuren herkeuren 
Verslechterend goedkeuren herkeuren afkeuren 
Slecht herkeuren afkeuren afkeuren 
 
1. Onder goedkeuren wordt verstaan het onvoorwaardelijk goedkeuren van een 

terrein voor de gehele dag. 
 
2. Onder herkeuren wordt verstaan het voorwaardelijk goed of afkeuren van een 

terrein voor een gedeelte van de dag. 
 
3. In het eerste geval wordt met de eerste wedstrijden begonnen, doch wordt ten 

aanzien van later op de dag vastgestelde wedstrijden de beslissing - indien 
mogelijk - aangehouden. 

 
4. In de tweede situatie wordt een terrein voor de eerste reeks wedstrijden 

afgekeurd, doch wordt in de loop van de ochtend een beslissing genomen ten 
aanzien van later op die dag vastgestelde wedstrijden. 

 
5. Een afkeuring betekent dat het terrein ongeschikt wordt verklaard voor het spelen 

van wedstrijden voor de gehele dag. 
 
4. Trainingen 
1. In de winterstop wordt geen training gegeven. 
 
2. Voor de selectie geldt dat er, in overleg met de consul, altijd wordt getraind. 
 
3. Eén keer per maand kan de trainer, in overleg met de consul, op het tweede veld 

een tactische training geven worden. 
 
Aldus vastgesteld te Angerlo d.d. 
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