
 

Alle verenigingen van het KNKV 

 
 Arnhem, 22 april 2021 
 
 

Onderwerp: Geen veldcompetitie voorjaar 2021 
 

 
Beste lezer, 
 

In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen vervolg van de veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat 
is de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder 
gepresenteerde openingsplan. 

 

In de afgelopen periode heeft de overheid haar ‘openingsplan’ met de nodige scenario’s voor 

heropening van de samenleving gepresenteerd. Afgelopen dinsdag is aangekondigd dat de 
versoepelingen uit stap 1 van dit plan per 28 april actief worden. Voor de sport betreft dat geen 

versoepelingen. 
 

Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase 2 enkele versoepelingen voor de buitensport onder 
voorwaarden plaats zullen vinden. Welke versoepelingen dit zullen worden is op dit moment 

onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn. 
Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap 5, 

waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni en die effectief wordt op 7 
juli.  
 

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform onze eigen routekaart 

de bestaande competitie uit te spelen en heeft het bondsbestuur dus besloten dat er geen tweede 
helft van de geplande veldcompetitie plaats zal vinden. 

 

Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere 
verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in 

welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden. 
 

Bijgevoegd is tevens de bestuurlijke noodmaatregel die gaat over de afwikkeling van de 
veldcompetitie en enkele bijbehorende onderwerpen. Volgend uit deze noodmaatregel is ook dat 
alle teams uitkomen in dezelfde veldklasse als in dit seizoen. Vanzelfsprekend is vrijwillige 

degradatie wel mogelijk.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/04/13/openingsplan-scenario-naar-heropening-samenleving


 

Aangaande de contributieheffing zal het KNKV dezelfde lijn vanuit de zaalcompetitie doortrekken. 

Op basis van de wedstrijdbijdragen van de eerste helft van de veldcompetitie zullen de 
wedstrijdbijdragen geïncasseerd worden. Hierop zal in mindering gebracht worden het arbitrage-

deel waarbij rekening gehouden wordt met de wel gespeelde wedstrijden in het najaar en zal er 
een teruggave van 25 procent plaats vinden. Specificatie per vereniging zal vanuit Team Financiën 

gedeeld worden.  
 

Team Competitie zal op korte termijn informatie verstrekken hoe om te gaan met de 
klassenindeling voor de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie in het veldseizoen 2021-2022. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Henry van Meerten   Kees Rodenburg 

Directeur    Directeur 

 


