
Onderwerp: herstart, publicatie en scenario's competitie 
 

Aan bestuursleden en wedstrijdsecretarissen 
 

Beste functionaris,  
 

We hebben vrijdagavond positief nieuws gekregen over het feit dat we weer mogen 
beginnen met trainen! Uiteraard onder voorwaarden en we blijven eraan werken om ook die 
op termijn los te kunnen laten.  
 

De grootste onzekerheid voor de aankomende weken, is per wanneer we weer competitie 
kunnen spelen. Het is niet zeker of dat bij het volgende weegmoment (25 januari) al bekend 
wordt. Daarom zal er nog met meerdere scenario’s rekening gehouden moeten worden. 
 

Planning en publicatie 

Het programma wordt in ieder geval verder ingepland vanaf woensdag 26 januari t/m 23 
april, zodat we op het moment dat er weer competitie gespeeld kan worden, een vliegende 
start kunnen maken. 

• De wedstrijden uit de jaarcompetitie die nog in het programma stonden op 24 en 25 
januari zijn inmiddels uitgesteld.  

• De wedstrijden uit de half jaarscompetitie voor de 2e helft zijn nu gepubliceerd. Deze 
wedstrijden zijn eveneens ingepland vanaf 26 januari. Wedstrijdsecretarissen kunnen 
dit wedstrijdprogramma gaan optimaliseren. (Concept fase met eenzijdig wijzigen 
loopt nu tot en met dinsdag 25 januari, maar wordt mogelijk nog verlengd) 

• Wedstrijdsecretarissen hoeven nog GEEN actie te ondernemen v.w.b. de wedstrijden 
zonder datum. Zodra bekend is wanneer de competitie gestart wordt, plant De 
Nevobo deze in eerste instantie nog zoveel mogelijk in. 

• Voor het plannen van deze openstaande wedstrijden is er meer informatie nodig, 
inzake de halbeschikbaarheid. Als bij jullie bekend is wanneer de hal in de extra weken 
beschikbaar is, vul dit dan in op nevobo.nl. Hoe je dit doet, lees je in de handleiding 
online inschrijven op pagina 7.  

• In de reserveweken 11-16 april en 17-23 april zijn door ons al wedstrijden ingepland, 
indien de halbeschikbaarheid was doorgegeven. Ook wordt er de komende dagen 
gekeken of er nog meer wedstrijden daar gepland kunnen worden. 

 
 

Scenario’s 

Ter voorbereiding op de scenario’s hebben we eind vorig jaar een enquête uitgezet onder de 
verenigingen met de vraag of zij in de maand mei door willen spelen. 400 verenigingen (40%) 
hebben hierop gereageerd. Deze 40% vertegenwoordigt 60% van de teams. Door circa 75% 
van de respondenten is aangegeven dat zij tot en met het weekend van 21 mei door willen 
spelen om zo de competitie af te kunnen ronden. Een aanzienlijk deel van de verenigingen 
dus.  
 

 
 
 
Hieronder zijn de scenario’s verder uitgewerkt. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevobo.nl%2Fcms%2Fdownload%2F7176%2FHandleiding%2520Online%2520Inschrijven.pdf&data=04%7C01%7Cmichiel.van.der.eerden%40nevobo.nl%7Ccd3437fd7ba845dc783b08d9d9d08a6c%7Cefea003efd0b4a4b80eef3758688ec6b%7C0%7C0%7C637780311988577823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RbKoiquw%2Bs3Wdy%2Bczx3oN%2B38C9HTXXANjTMzycZE5TM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nevobo.nl%2Fcms%2Fdownload%2F7176%2FHandleiding%2520Online%2520Inschrijven.pdf&data=04%7C01%7Cmichiel.van.der.eerden%40nevobo.nl%7Ccd3437fd7ba845dc783b08d9d9d08a6c%7Cefea003efd0b4a4b80eef3758688ec6b%7C0%7C0%7C637780311988577823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RbKoiquw%2Bs3Wdy%2Bczx3oN%2B38C9HTXXANjTMzycZE5TM%3D&reserved=0


Starten mogelijk direct na weegmoment van 25 januari (dus restant van speelweek 24 – 30 
januari): 
Wanneer blijkt dat we snel na het weegmoment kunnen starten met de competitie, zullen we 
gebruik maken van de dagen in mei om op die manier zowel de jaar- als de halfjaar 
competities uit te spelen.  
 

Starten in speelweek 31 januari – 6 februari: 
Bij een start in deze week is het voor de jaarcompetitie (senioren), ook met gebruikmaking 
van extra weken in mei, niet meer haalbaar om de hele competitie uit te spelen. Voor de 
jaarcompetities zullen we het einde van de competitie vooralsnog plannen op 23 april. Op dat 
moment zullen we d.m.v. het quotiënt tot een eindstand komen. We onderzoeken nog hoe 
we eventueel gebruikmakend van de speeldagen in mei, tot een opzet komen waarin we op 
basis van de eindstand tot kampioenen en degradanten komen, dan wel dat we toch ook 
voor de jaarcompetitie het seizoen nog langer doortrekken en dus het moment waarop de 
einstand op basis van quotiënt wordt bepaald later dan 23 april zullen leggen.   
Voor de halfjaar competitie zullen we gebruik maken van de dagen in mei om op die manier 
de halfjaar competities uit te spelen.    
 

Starten in speelweek 7 februari- 13 februari of later 

Zowel voor de halfjaars- als de jaarcompetitie wordt het einde van de competitie gepland op 
23 april. Verdere uitwerking voor de maand mei (of en zo ja hoe) is mede afhankelijk van het 
daadwerkelijk moment dat er weer competitie gespeeld kan worden. 
 

 
Regionale bekertoernooi 
In de communicatie volgende week na de persconferentie van 25 januari, zullen wij 
terugkomen op de mogelijkheden voor het regionale bekertoernooi.  
 

CMV 
In de gebieden Rotterdam en Alblasserwaard (niveau 5 en niveau 6) wordt de CMV 
competitie gespeeld op dezelfde manier als de jeugdcompetitie, hiervoor gelden dus 
dezelfde punten als bovenstaand voor de halfjaar competitie. Dit geldt ook voor de regionale 
CMV competitie. 

De CMV gebieden waarbij competitie (niveau 4 t/m niveau 6) gespeeld wordt  (Den Bosch, 
Boxmeer, Noord en Midden-Limburg ) daarvan stonden de wedstrijden al gepubliceerd. 
Hierbij geldt dat de kans bestaat dat er nog speeldagen afvallen als er pas later wedstrijden 
gespeeld mogen worden. 
De overige CMV gebieden daarbij zal per speeldag bekeken worden of wedstrijden dan al zijn 
toegestaan, de communicatie hierover verloopt via de normale kanalen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Michiel van der Eerden  
Coördinator Arbitrage Regionaal 


