
 

 

Notitie  
Bestuurlijke noodmaatregel betreffende de gevolgen van de coronacrisis voor 
het veldseizoen 2020/2021 

 
Inleiding 
 

Het bondsbestuur heeft maandag 19 april 2021 enkele beslissingen moeten nemen betreffende de 

veldcompetitie 2020/2021. 

 

In het reglement van wedstrijden is onder artikel 13 lid 7 de volgende bepaling opgenomen:  

7. a. Indien een veld en/of zaalcompetitie, inclusief eventuele beslissings-, play-down of play-off 

wedstrijden, door uitzonderlijke omstandigheden niet volledig uitgespeeld kan worden, 

wordt deze competitie als niet gespeeld beschouwd. In het daaropvolgende seizoen zullen 

alle teams in dezelfde klasse ingedeeld worden.  

Teams behouden voor dat volgende seizoen het recht om vrijwillig te degraderen of zich 

terug te trekken uit de klasse waarin zij weer zijn ingedeeld. 

7. b. De verdere gevolgen van de afgebroken competitie worden door het Bondsbestuur in een 

bestuursbesluit vastgesteld. 

 

Impact veldcompetitie 2020/2021 
 

Als gevolg van artikel 13 lid 7 onder a wordt de veldcompetitie als niet gespeeld beschouwd en wordt 

er geen promotie- en degradatie toegepast en komen de teams in het seizoen 2021/2022 in beginsel 

uit in dezelfde klasse als in het seizoen 2020/2021.  

 

Indeling veldcompetitie 2021/2022 
 

Verenigingen hebben de vrijheid om vrijwillige degradatie aan te vragen via een nader te beschrijven 

procedure. 

 

Eventueel vrijgevallen posities in klassen worden conform de P/D-regeling ingevuld op basis van de 

stand zoals van toepassing na het stilleggen van de competitie op 14 oktober 2021.  

 

Per poule wordt eerst de rangorde bepaald volgens de volgende criteria. 

1. Hoogste aantal wedstrijdpunten; 



 

 

2. Laagste aantal wedstrijden; 

3. Indien er twee of meerdere ploegen zijn met hetzelfde puntenaantal en hetzelfde aantal 

gespeelde wedstrijden, dan wordt de rangorde van die teams bepaald door het opmaken van 

een stand waarin alleen de onderlinge wedstrijden van die ploegen meetellen volgens de criteria 

onder 1 tot 5; 

4. Hoogste doelsaldo; 

5. Hoogste gescoorde aantal doelpunten; 

6. Loting. 

Vervolgens  worden de teams gerangschikt op basis beste nummers 1 van alle poules in de klasse, 

beste nummers 2 van alle poules in de klasse etc. Criteria hierbij zijn achtereenvolgens 

puntentotaal, doelsaldo en gescoorde doelpunten als zouden er 14 wedstrijden gespeeld zijn.  

 

Verdere gevolgen 

• Strafuitspraken: de reeds geëffectueerde en nog uitstaande uitsluitingen, schorsingen en 

andere door de tuchtorganen opgelegde straffen blijven staan, en worden dus indien dat nog 

niet is gebeurd alsnog in overeenstemming met art. 31 van het Tuchtreglement op de 

eerstvolgende wedstrijddag(en) uitgevoerd. Voor de gegeven formele waarschuwingen 

blijven de bepalingen uit Hoofdstuk 1 van de Regels voor strafoplegging van kracht; 

• Rompregeling arbitrage: de rechten en plichten die uit de Rompregeling voor het veldseizoen 

voortvloeien, inclusief de bonus/malus en eventuele sportieve sancties, worden voor de 

veldcompetitie geannuleerd;  

• Tegemoetkoming reiskosten: de grens voor tegemoetkoming in de reiskosten blijft 

ongewijzigd van toepassing. 

Tot slot 
 

Deze bestuurlijke noodmaatregel geldt tot de Bondsraad van juni 2021, tenzij er op basis van corona-

richtlijnen van de overheid daarin een wijziging dient te worden aangebracht. Deze maatregel is 

noodzakelijk, omdat de coronacrisis het KNKV conform de vastgestelde routekaart dwingt tot het 

schrappen van de veldcompetitie. De huidige regelgeving van het KNKV maakt het noodzakelijk dat 

bovengenoemde vraagstukken rondom de afwikkeling apart worden besloten. Het Bondsbestuur 

gaat er van uit dat deze situatie zo uniek is dat het niet noodzakelijk is de regelgeving conform art. 28 

lid 7 van het Huishoudelijk reglement aan te passen.  

 


