1: Algehele afgelasting van het amateurvoetbal door de KNVB.
Op teletekst pagina 603 wordt vermeld, dat het gehele amateurvoetbal in Nederland is afgelast. De
wedstrijden van alle JEKA-teams gaan dan dus niet door.
Mogelijk wordt er een oefenprogramma voor het kunstgrasveld opgesteld.
2: Gedeeltelijke afgelasting door de KNVB.
De KNVB kan ook besluiten, dat alleen in een gedeelte van Nederland het voetballen wordt afgelast.
JEKA behoort tot district Zuid 1 uitgezonderd de C1 die valt onder district West 1.
Op teletekst pagina 603 staan dan kruisjes bij district Zuid 1 dat betekent dat de wedstrijden in
district Zuid 1 niet doorgaan.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Categorie A en Categorie B.
Bij JEKA horen tot Categorie A de volgende teams:
JEKA1, JEKA 2, JEKA 3, JEKA 4, JEKA 5, JEKA A1, JEKA B1, JEKA B2, JEKA C1 (West 1), JEKA C2 en JEKA
D1.
Alle andere teams vallen onder Categorie B.
Mogelijk wordt er door JEKA een oefenprogramma voor het kunstgrasveld opgesteld.
3: De KNVB doet niets, maar verenigingen gaan over tot afgelasting.
Als de KNVB niet besluit tot algehele afgelasting, kan het toch voorkomen, dat de gesteldheid van de
terreinen bij de diverse verenigingen zodanig is, dat er afgelast moet worden. De beslissing hierover
wordt genomen door de de gemeente of door JEKA. Bij JEKA zijn dat Wil Sebregts en Gerard de
Liefde.
Bij twijfelachtige weersomstandigheden wordt er op zaterdag- en zondagmorgen tussen 07.30 en
08.00 of op vrijdagavond om 22.00 uur gekeurd en wordt er een beslissing genomen, die
medegedeeld wordt aan de wedstrijdsecretarissen van JEKA, Wim de Groot F, E en D pupillen en Cor
Mattijsen voor de junioren (voor de zaterdag) en Ad Verheijen (voor de zondag).
Als JEKA één of meer wedstrijdvelden afkeurt, gaan de wedstrijdsecretarissen aan de slag: allereerst
worden de tegenstanders van de JEKA-teams op de hoogte gesteld, vervolgens de leiders van de
JEKA-teams en daarna de scheidsrechters en andere belanghebbenden. Ondertussen komen er
waarschijnlijk ook telefoontjes binnen van clubs waar een uitwedstrijd van een JEKA-team is afgelast.
Ook de leiders van deze JEKA-teams ontvangen onmiddellijk een telefoontje van de
wedstrijdsecretarissen. De leiders van de JEKA-teams gaan vervolgens hun spelers inlichten.
Wij verzoeken iedereen niet naar JEKA te gaan bellen. Het is daar namelijk spitsuur en het kan niet
zo zijn dat JEKA telefonisch onbereikbaar wordt voor andere clubs, scheidsrechters enz.
Als je geen telefoontje krijgt van je leider, mag je er vanuit gaan, dat je wedstrijd (nog) niet is
afgelast. Wij verzoeken iedereen hier rekening mee te houden.
Dan nog een belangrijke opmerking: als JEKA besluit dat de wedstrijdvelden van JEKA worden
afgekeurd, geldt dat natuurlijk niet voor het kunstgrasveld. JEKA is verplicht de wedstrijden op het
kunstgras te laten doorgaan. Door de wedstrijdsecretarissen wordt beslist welke teams op het
kunstgrasveld spelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen in deze van de KNVB, met
de belangrijkheid van de wedstrijd, met de indeling van de teams, met een mogelijke achterstand in
de competitie en nog diverse andere factoren zoals beschikbaarheid van spelers, de leeftijd van de
spelers, elftallen en zeventallen, enz. U mag er vanuit gaan, dat dit door de wedstrijdsecretarissen
naar eer en geweten en in goed overleg beslist wordt.
Trainingen
In geval van afgelastingen van trainingen zal dit zo vroeg mogelijk op de site en de afgelastingenlijn
gemeld worden. Er zijn 2 afgelastingen mogelijk.
1: Afgelasting van grasvelden er wordt dan getraind volgens het afgelastingen schema
2: Alle velden afgelast er is dan geen training!
Indien gedurende de trainingen de toestand van de velden zodanig verslechterd dat trainen
onverantwoord is of schade aan de velden toebrengt, dan zal de materiaalbeheerder de trainingen
staken of naar de kunstgrasvelden omzetten. Wij vragen om jullie medewerking in deze.

