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Geacht  bestuur, 

 

 

 Als secretaris van de Alkmaarsche  vraag ik uw aandacht voor het volgende : 

Onlangs was een van onze jeugdleden onverwacht ziek geworden en kon zij niet 

meedoen aan een regionale wedstrijd.  Haar coach heeft haar direct afgemeld, maar de 

organiserende vereniging accepteerde deze afmelding alleen als daar een 

doktersverklaring was bijgevoegd.  

Onze coach accepteerde dit – volkomen terecht – niet en wilde geenszins de 

huisartsenpost met een extra consult en de familie met extra kosten opzadelen. 

Hierdoor was zij – als coach – gedwongen een boete aan de organiserende vereniging te 

betalen , anders werd haar gehele groep gediskwalificeerd. 

Nu wil het geval dat ik tot 2012 als huisarts praktiseerde en toentertijd was het niet 

acceptabel dat een eigen huisarts – of zijn verlengde arm , cq waarnemer of 

huisartsenpost- een verklaring over zijn eigen patiënten afgaf. Ik heb het nagezocht, dit 

geldt nog steeds. Sterker nog de vragende partij voor een doktersverklaring dient zelf 

voor een onafhankelijk arts te zorgen en deze ook te betalen . 

Te uwer informatie stuur ik de KNMG richtlijn hierover mee. 

 

Namens het bestuur van de Alkmaarsche willen wij u dringend vragen hier aandacht aan 

te geven en dergelijke praktijken af te keuren.  Het is niet meer van deze tijd, leidt tot 

irritatie en gaat uit van het idee dat jeugdleden met smoesjes onder hun wedstrijd uit 

willen komen. Als een vereniging dan toch een doktersverklaring nodig acht, dient zij 

zelf voor een onafhankelijk arts te zorgen en deze ook te betalen . 

Maar, dit zou toch niet nodig moeten zijn, als  bestuur van de KNRB weet u natuurl wel 

beter : de jeugdleden vinden het enorm jammer als ze door ziekte verhinderd zijn om 

deel te nemen aan hun wedstrijd. 

 

 De gezonde en sportieve regel zou bij iedere vereniging dienen te zijn dat als de coach 

aangeeft dat haar jeugdleden afwezig zijn  in verband met ziekte , dit voldoende zou 

moeten zijn. 

 



In de verwachting dat u dit naar de overige verenigingen communiceert , teken ik . 

Met sportieve groet, 

 

Hinne den Engelsen,  secretaris ARZV 

 

cc :  DB  ARZV. 
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