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Voorstel:
− Mogelijk maken definitief annuleren wedstrijden in de wedstrijdsport onder voorwaarden
− Duidelijke route voor afhandeling wanneer één van beide teams wel wil spelen.
Toelichting:
Momenteel zijn verenigingen druk bezig met het plannen van inhaalwedstrijden.
Wij hebben groot respect voor de inzet die veel verenigingen en wedstrijdsecretariaten
tonen om iedereen weer te laten handballen en waarderen dit enorm. Ook zijn wij trots op
de passie die wij bij veel verenigingen zien om toch alle wedstrijden gepland en gespeeld
te krijgen. Echter begrijpen wij ook de grote uitdaging die dit voor veel verenigingen met
zich meebrengt.
Nu de competitie steeds verder vordert, merken wij ook dat de uitdaging om alle
wedstrijden opnieuw vast te leggen voor sommige verenigingen en daarmee hun teams, in
de wedstrijdsport steeds groter wordt.
Wij hebben daarbij getracht zolang mogelijk vast te houden aan de verplichting voor de
wedstrijdsport om alle wedstrijden in te halen. Echter beseffen wij ons met het uitvallen van
steeds meer wedstrijden ook dat het inhalen van alle wedstrijden in sommige gevallen
onhaalbaar is.
Het is nu belangrijk om tot een eindpunt te komen en tot een duidelijke afwikkeling te
komen voor het geen niet opnieuw is ingepland of niet opnieuw ingepland kan worden.
Verder zitten verenigingen momenteel met de volgende vragen;
• Wat te doen als we er onderling niet uitkomen.
• Wij zien geen ruimte meer om wedstrijden in te halen.
• Wij willen de wedstrijd wel inhalen, maar de tegenstander niet.
• We kunnen onderling geen geschikte datum vinden.
I.v.m. bovenstaande punten stellen wij twee regelingen voor die hier invulling aan moeten
geven.

1. Het vanaf nu, onder voorwaarden, mogelijk maken om ook in de wedstrijdsport een
wedstrijd definitief te annuleren.
Een aantal uitgangspunten staan daarbij voorop:
• De promotie/degradatie (P/D) regeling blijft van kracht en zal gehandhaafd worden op
basis van een hele competitie. De competitie is niet vroegtijdig beëindigd, maar
verlengd. Daarom is er geen sprake van een ander uitganspunt voor de rangorde
(eindstand). Ook wanneer niet iedereen alle wedstrijden heeft gespeeld.
•

Een wedstrijd kan alleen definitief geannuleerd worden wanneer beide teams daarmee
akkoord gaan.

•

Een definitieve annulering kan na overeenstemming met de tegenstander worden
gemeld door het invullen van een formulier.

•

Wanneer één van beide partijen de wedstrijd wil inhalen, zijn beide teams verplicht de
wedstrijd te spelen.

•

Een team accepteert, bij het definitief annuleren van een wedstrijd, de consequenties
die de annulering heeft voor de plaatsing op de ranking (eindstand) van de competitie.

•

Alsmede de eventuele gevolgen die in de p/d regeling aan deze positie zijn verbonden.
Een definitief geannuleerde wedstrijd kan niet op een later moment alsnog worden
ingehaald (definitief = definitief).

•

Wanneer uit controle blijkt dat er geen aantoonbaar overleg heeft plaatsgevonden, zal
de wedstrijd alsnog gespeeld dienen te worden.

•

Eredivisie en HandbalNL League zijn uitgesloten van deze regeling.

•

De promotie- en degradatieregeling is op de website gepubliceerd.

2. Duidelijke route opstellen voor afhandeling wanneer één van beide teams wel wil
spelen.
Wanneer beide teams in onderling overleg niet tot een nieuwe datum komen en één van
beide verenigingen wel wil spelen, verzoeken wij de vereniging die wel wil spelen, gebruik
te maken van het hiervoor opgestelde formulier..
• Wanneer de wedstrijd noodzakelijk is voor de eindstand van de competitie, zal deze
door het NHV opnieuw worden vastgesteld.
•

Hierbij is de accommodatie van de thuisspelende vereniging leidend.

•

Wanneer de thuisspelende vereniging geen (eigen of alternatieve) accommodatie
ter beschikking heeft, kan de wedstrijd door het NHV worden vastgesteld bij de
uitspelende vereniging.

•

Komt één van beide teams bij deze wedstrijd niet opdagen, dan wordt het niet
opkomende team geacht de wedstrijd met 10-0 te hebben verloren. Er zal verder
geen reglementaire boete volgen.

•

Bovenstaande regelingen wijken af van het Wedstrijdreglement Artikel 38.9.

•

Eredivisie en HandbalNL League zijn uitgesloten van deze regeling.
Door Bondsbestuur bij bestuursbesluit vastgesteld op 2 maart 2022.

