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Het is alweer een tijd geleden dat de voorzitter van 
voetbalvereniging Quick’20 uit Oldenzaal bij ons kwam 
met de vraag of een voetbalclub zelf mag bepalen op welk 
van hun velden een wedstrijd wordt gespeeld dan wel dat 
zij is overgeleverd aan de wil van de KNVB. 

WaT iS hieR aan de hand?

Het eerste team van Quick’20 nam in 2010 deel aan de 
KNVB bekercompetitie voor amateurs in district Oost. 
In die competitie behaalde Quick’20 de finale, waar men 
diende aan te treden tegen HSC’21 uit Haaksbergen. Door 
loting was bepaald dat Quick’20 de thuisspelende ploeg 
zou zijn. Inmiddels was Quick’20 echter begonnen aan de 
– noodzakelijke – renovatie van haar hoofdveld, waardoor 
het afwerken van de wedstrijd op dat veld geen optie was. 
Met andere woorden: Quick’20-HSC’21 diende gespeeld 
te worden op een van de bijvelden (veld 3) van Sportpark 
Vondersweijde. 

De KNVB nam hiermee echter geen genoegen en vond dat 
de wedstrijd op een hoofdveld moest worden gespeeld en 
besloot de wedstrijd te verplaatsen naar het hoofdveld 
van HSC’21. Vanzelfsprekend was Quick’20 hier niet blij 
mee; waar door loting in eerste instantie bepaald was dat 
Quick’20 (sportief en financieel) thuisvoordeel had, wilde 
de KNVB dit thuisvoordeel nu wegnemen. Sterker nog, 
zij wilde de wedstrijd in het – voor Quick’20 – hol van de 
leeuw laten plaatsvinden.

Quick’20, bijgestaan door KienhuisHoving, nam dus met de 
beslissing van de KNVB geen genoegen en spande een kort 
geding aan tegen de KNVB om alsnog af te dwingen dat de 

wedstrijd kon worden gespeeld op veld 3 van Quick’20.  
De KNVB stelde zich tijdens de procedure op het 
standpunt:
(1)   dat een finale op het hoofdveld moest worden 

gespeeld;
(2)   dat de orde en veiligheid bij veld 3 van Quick’20 niet 

zou kunnen worden gegarandeerd en
(3)   dat het plannen van een nieuwe datum (bijna) 

onmogelijk zou zijn.

Quick’20 voerde daar tegen aan dat het bekerreglement 
van de KNVB niet voorschrijft dat de finale op het 
hoofdveld zou moeten worden gespeeld en dat zij de 
veiligheid en orde wel zou kunnen garanderen door het 
plaatsen van tijdelijke faciliteiten (lees: extra tribunes).

De rechter overwoog dat uit het bekerreglement 
inderdaad niet valt af te leiden dat het verplicht was voor 
Quick’20 om de finale op het hoofdveld te spelen. Voorts 
vond de rechter het aannemelijk dat de orde en veiligheid 
van spelers, officials en toeschouwers kon worden 
gegarandeerd. 

Hoewel Quick’20 overigens verweten werd dat zij niet 
eerder had aangegeven dat de wedstrijd niet op het 
hoofdveld zou kunnen worden gespeeld, werd zij dus toch 
in het gelijk gesteld door de rechter; de wedstrijd diende 
op Sportpark Vondersweijde (en wel op veld 3) te worden 
gespeeld!

Quick’20 kon uiteindelijk geen beslag leggen op de beker; 
door een foutje van de keeper werd helaas met 1-0 verloren. 
Sportief dus geen succes, commercieel gelukkig wel.

Club bepaalt zelf op welk veld wordt gespeeld
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Opel Wolves
Rijssen, Reggesingel 95, (0548) 52 03 33   www.opel-wolves.nl

Al meer dan 35 jaar

uw Opel dealer in de regio!

Opel Wolves, al meer dan 35 jaar een familiebedrijf en offi cieel Opel-dealer, is een belangrijke speler in de regionale automarkt. De kracht van Opel 
Wolves zit onder andere in de veelzijdigheid die het bedrijf biedt. Met een eigen leasemaatschappij, Wolves Lease & Mobiliteit, kunnen klanten profi -
teren van scherpe prijzen en vertrouwd zaken doen. Op dit moment is er een hele speciale actie voor midden- en kleinbedrijf. De nieuwe Opel Combo 
wil voor dit segment een week gratis werken. Deze alleskunner biedt ongekende mogelijkheden voor u als ondernemer!

Opel Wolves

Ook zij kozen voor Opel Wolves:
• Eigen Lease maatschappij: Wolves Lease en Mobiliteit

• Eigen 24 uurs Service / 7 dagen per week

• Al meer dan 35 jaar een vertrouwd adres

STAP 1

HET OPEL WOLVES 4-STAPPEN PLAN
STAP 2 STAP 3 STAP 4

Vul ons taxatiemodule in op:

www.wolves-autoservice.nl/taxatie

Lees onze gegarandeerde bieding, 
die u van ons per e-mail ontvangt.

Gegarandeerde waarde

Tel daar onze inruilbonus* bij op!

Inruilbonus €3.000

Stap nu in uw auto en rijd naar ons toe!

Koop nu voordelig en rijd in 2013!

*alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Opel uit voorraad m.u.v. Agila en Mokka! Actie is geldig tot 31-12-2012
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