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Competitie 2020 - 2021 
 

Het zijn uitzonderlijke tijden, het wordt dus ook een uitzonderlijke competitie. Op maandag 10/8/2020 
werd beslist om de competitie zoals hieronder beschreven te plannen. We beseffen dat het niet evident 
zal zijn maar we zijn overtuigd dat iedereen een extra inspanning wil leveren om onze toffe sport opnieuw 
in competitieverband te kunnen spelen. 
Deze beslissingen werden genomen op basis van de informatie die we op de dag van vandaag hebben. 
Gezien de uitzonderlijke en snel wijzigende gezondsheidssituatie kunnen wij ten alle tijde de nodige 
wijzigingen doorvoeren aan de bestaande competitieformules, -planning en terug komen op eerder 
genomen beslissingen. 
Hieronder lijsten we op hoe we het verloop van de competitie 20-21 zien. 
 
Start competitie: weekend 3 – 4  oktober 2020 (dus niet meer 12-13/9/2020) 
Volgende data schuiven mee op: 

• Inschrijvingsdatum van 15/8/2020 naar 22/8/2020, idem voor de ledenlijsten. 
• De kalendercommissie komt samen op 24/8/2020 – 1 afgevaardigde per comité. 
• De voorlopige kalender wordt beschikbaar 28/8/2020, de clubs krijgen dan tijd tot 7/9/2020 – 

middernacht om alle thuiswedstrijden conform de coronaregels en dus op een veilige manier te 
plannen. (cfr. verder) 

• Definitieve kalender op 8/9/2020. Mocht vastgesteld worden dat in de planning door de club 
doorgestuurd niet alles in veilige omstandigheden kan doorgaan, kan het NSC aanpassingen 
doen. 

 
Planning (zie overzicht data verder): 

• Beker: 
o Meimaand = bekermaand. Alle wedstrijden van de beker worden gegroepeerd in mei 2021 

zodat de kans dat de bekerfinales bij gastclub Sporting Brugge kunnen doorgaan zo 
groot mogelijk zou zijn. 

• Competitie:  
o 31 weekends om de competitiewedstrijden te plannen – competitieformats in te vullen 

door de kalendercommissie op basis van de inschrijvingen. 
o Eerste 3 weekends van juni 2021 worden uitzonderlijk als reserveweekends voorzien voor 

ev. uitgestelde competitieweekends tgv COVID. 
▪ Als die weekends effectief gebruikt moeten worden, worden de kampioenen 

gehuldigd op de algemene vergadering van augustus 2021. 
• Algemeen principe: 

o Competitiewedstrijden worden gepland vanaf 3-4/10/2020. Alle weekends zijn potentiële 
competitieweekends. 

o Bij uitstel tgv bv. verstrengde covid-maatregelen, worden de wedstrijden verplaatst naar 
het eerst beschikbare weekend voor de beide clubs na de laatst geplande wedstrijd. 

▪ Bv. wedstrijden weekend 1-2-3 in reeks van 12 ploegen kunnen niet doorgaan, deze 
worden voorzien in weekend 23-24-25 op oorspronkelijk voorziene dag/uur. 

o Bij noodzakelijke stopzetting competitie of mochten er ondanks de ruime voorzieningen 
alsnog onvoldoende weekends zijn om de geplande wedstrijden te spelen: 

▪ De volledige competitie is geldig als bij alle reeksen junior-seniors 80% van de 
wedstrijden gespeeld zijn. Bij de jeugd wordt per reeks gekeken. 
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▪ Indien ploegen met ongelijk aantal wedstrijden, punten berekenen met de regel 
van drie. Kampioen, stijger en daler op basis van die score. 

▪ Bij gelijk aantal punten: indien mogelijk testwedstrijd, anders resultaat onderlinge 
duels (punten, doelpuntensaldo) 

Belangrijk: 
Er moet ten allen tijde gehandeld worden volgens de algemene COVID-richtlijnen (o.a. social distance, 
hand- en materiaalhygiëne, thuisblijven als je ziek bent, … ) die uitgevaardigd zijn en terug te vinden zijn 
en up to date gehouden worden op de website van de federatie. 
Wij vertrouwen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen om de voorziene maatregelen 
strikt toe te passen zodat we in veilige omstandigheden kunnen blijven sporten. Aarzel ook niet om 
anderen vriendelijk te wijzen op de voorschriften mocht hij/zij die niet toepassen of verkeerd 
geïnterpreteerd hebben. Samen sterk! Zorg voor elkaar! 
De federatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de uitgevaardigde richtlijnen niet gevolgd 
worden. 
 
Bovendien geldt ook: 

1. Indien lokaal strengere maatregelen gelden dan door ons voorzien, moet de club deze asap 
overmaken op info@krachtbal.be 

2. De thuisclub stelt voor de thuiswedstrijden een COVID-verantwoordelijke aan. Dat kan de 
terreinverantwoordelijke zijn. 

a. Deze zorgt voor de strikte naleving van de COVID-regels op en rond de velden. 
b. De naam van de verantwoordelijke wordt genoteerd op het wedstrijdblad. 

3. Er wordt ten allen tijde vermeden dat er zich veel spelers/ploegen tegelijkertijd rond de velden 
bevinden door: 

a. de thuiswedstrijden optimaal te spreiden in het (volledige) weekend. 
b. voldoende tijd te laten tussen de aanvangsuren wedstrijden. 
c. de wedstrijden te spreiden over de beschikbare velden en rekening te houden met het 

aantal beschikbare kleedkamers.  
4. Kleedkamers: 

a. Spelers van de thuisploeg komen in de clubuitrusting naar het veld.  
i. Ev. extra ruimte voorzien als omkleedruimte bv. aanpalende zaal, … 

b. Douchen na de wedstrijd per ploeg met voldoende tijd tussen om de kleedkamers te 
kunnen reinigen. Drukte in de kleedkamers ten allen tijde vermijden ! 

i. Beperk de tijd per ploeg om te douchen. 
ii. De COVID verantwoordelijke informeert de ploegen wanneer ze kunnen douchen. 

5. Materiaal: 
a. Alle materiaal (ballen, grensrechtervlaggen, …) wordt voor de wedstrijd en tijdens de rust 

ontsmet. 
b. Ieder zorgt voor zijn eigen schrijfgerief. 
c. Ploegen gebruiken eigen drinkbus per speler. Thuisploeg voorziet mogelijkheid om die te 

vullen (bv. leidingwater, …) 
6. Mondmaskerplicht rond de velden (zodra men de accommodatie betreedt!) 

a. Mondmasker mag uit op het veld (spelers, scheidsrechter, grensrechter) of als men neer zit 
(wisselspelers, kantine) 

b. Tijdopnemer en aantekenaar dragen een mondmasker (tenzij social distance 
gegarandeerd kan worden) 

c. Scheidsrechter draagt mondmasker bij controle ledenlijsten, wedstrijdblad. 
7. Kantine: cfr. voorschriften horeca – zie deze link : https://heropstarthoreca.be/ 
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Overzicht data: 
3-10-2020 4-10-2020 1 

10-10-2020 11-10-2020 2 

17-10-2020 18-10-2020 3 

24-10-2020 25-10-2020 4 

31-10-2020 1-11-2020 5 

7-11-2020 8-11-2020 6 

14-11-2020 15-11-2020 7 

21-11-2020 22-11-2020 8 

28-11-2020 29-11-2020 9 

5-12-2020 6-12-2020 10 

12-12-2020 13-12-2020 11 

19-12-2020 20-12-2020 12 

26-12-2020 27-12-2020 WINTERSTOP 

2-1-2021 3-1-2021 WINTERSTOP 

9-1-2021 10-1-2021 13 

16-1-2021 17-1-2021 14 

23-1-2021 24-1-2021 15 

30-1-2021 31-1-2021 16 

6-2-2021 7-2-2021 17 

13-2-2021 14-2-2021 18 

20-2-2021 21-2-2021 19 

27-2-2021 28-2-2021 20 

6-3-2021 7-3-2021 21 

13-3-2021 14-3-2021 22 

20-3-2021 21-3-2021 23 

27-3-2021 28-3-2021 24 

3-4-2021 4-4-2021 25 

10-4-2021 11-4-2021 26 

17-4-2021 18-4-2021 27 

24-4-2021 25-4-2021 28 

1-5-2021 2-5-2021 VOORRONDES WAAR NODIG 

8-5-2021 9-5-2021 1/8 FINALES 

15-5-2021 16-5-2021 1/4 FINALES 

22-5-2021 23-5-2021 1/2 FINALES 

29-5-2021   Bekerfinales - Gastclub Sporting Brugge 

5-6-2021 6-6-2021 29 

12-6-2021 13-6-2021 30 

19-6-2021 20-6-2021 31 

Wij houden er aan jullie bij voorbaat te bedanken voor jullie inzet. Het zijn geen evidente tijden maar 
samen kunnen we er voor zorgen dat we opnieuw in competitie kunnen krachtballen. 

#krachtbaltoffesport #eenlevenlangsporten #samensterk 
Veel succes en plezier! 
Geert Bolle 
Voorzitter 

mailto:info@krachtbal.be

