
 

 

 

 
Agendapunt 7.3 Stand van zaken competitie met betrekking tot corona  
 
Wij zijn met veel energie en een positieve blik naar de toekomst bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe competitieseizoen. Op het moment van schrijven zijn de 
indelingen van de Bonds- en mannennajaarscompetitie gereed en de voorbereidingen voor 
de regionale competities in volle gang. Als stap 4 (en 5) van het openingsplan op 30 juni a.s. 
doorgang mag vinden, mogen er weer wedstrijden worden gespeeld. Ten tijde van de 
Jaarvergadering weten we of deze stap zal doorgaan. 
 
Als ook de laatste stap van het openingsplan, de overgang naar de endemische fase, een feit 
wordt, staat bijna niets meer in de weg voor een compleet seizoen van competities en 
toernooien. “Bijna niets” om 2 redenen. 
1. Een aantal sporthallen is in gebruik als GGD-locatie 
2. Een mogelijke verslechtering van de situatie tijdens het komende competitieseizoen. 
 
De termijn waarvoor de sporthallen nog worden gebruikt als GGD-locatie is nog niet bekend. 
Daarom houden we er rekening mee dat deze sporthallen tijdens de competities niet of 
slechts beperkt beschikbaar zijn voor competitiewedstrijden. Er is door het bondsbureau een 
vergelijking gemaakt tussen de lijst met GGD-locaties en de sporthallen die door de 
verenigingen zijn doorgegeven als locatie voor de Bondscompetitie. Daaruit zijn 8 
sporthallen (en ook 8 verenigingen) naar voren gekomen. Binnenkort zal er contact worden 
opgenomen met die verenigingen om hen te helpen met het zoeken naar een passende 
oplossing. 
 
Een verslechtering van de situaties zou niet alleen voor onze sport, maar voor iedereen een 
“worst-case” scenario zijn. Afgelopen jaar toont aan dat het goed is om wel rekening te 
houden met een dergelijke situatie. 
 
Daarom zijn er een aantal zaken waar we vorig jaar tijdens de competities mee te maken 
kregen, dit jaar meegenomen in de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 
In de Uitvoeringsreglementen van de betreffende competitie(s) is opgenomen hoeveel 
speelronden er moeten zijn gespeeld voordat er een eindstand mag worden opgemaakt in 
geval van het uitvallen van speelronde(n) of stopzetten competitie. Als de eindstand mag 
worden opgemaakt, wordt ook de P-D regeling ten uitvoer gebracht. Dit is te vinden in de 
Uitvoeringsregeling Promotie/degradatie Bondscompetitie. 
 
In de situatie dat een wedstrijd/speelronde niet kan doorgaan, voorziet het 
Competitiereglement Hoofdstuk II artikel 8 lid 3. 
Als er sprake is van een (onvoorziene) beperking die vanuit overheidswege wordt opgelegd, 
zal er op dat moment worden getoetst of een wedstrijd/speelronde kan doorgaan of niet.    


