
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Geachte vereniging, 
 
Dinsdag 21 april jl. heeft het Bondsbestuur tijdens haar vergadering een aantal besluiten genomen ten 
aanzien van de competitie 2019/2020. Over deze besluiten, die worden uitgewerkt in een bestuurlijke 
noodmaatregel, willen wij jullie in deze brief nader informeren.  
 
Allereerst heeft het Bondsbestuur besloten dat er geen wedstrijden meer zullen worden gespeeld ten 
aanzien van de competitie 2019/2020.  
 
Zaalcompetitie 
Voor de zaalcompetitie is door het Bondsbestuur het besluit genomen dat de huidige stand als eindstand 
wordt beschouwd. Dit heeft tevens de volgende besluiten tot gevolg, gebaseerd op de huidige 
rangordebepalingen binnen de diverse reglementen van het KNKV: 
 
Indien één of meerdere ploegen staan met hetzelfde puntenaantal op dezelfde plaats, ongeacht het aantal 
gespeelde wedstrijden wordt de rangorde als volgt bepaald: 
1. Het resultaat van de onderling gespeelde wedstrijd(en); indien dit gelijk is volgt: 

2. Het doelsaldo in de poule; indien dit gelijk is volgt: 

3. Het aantal gescoorde doelpunten in de poule: indien dit gelijk is volgt: 

4. Loting 

Met het toepassen van de reglementen is de rangorde in alle poules te bepalen. Wanneer de rangorde in 
de poules is bepaald schrijft de promotie/degradatieregeling nog een aantal extra wedstrijden voor. Dit 
zijn: 
 
a. De beslissingswedstrijden om degradatie uit de 1e klasse; 

b. De beslissingswedstrijden om degradatie uit de Overgangsklasse; 

c. De play-offs in de Hoofdklasse om het kampioenschap;  

d. De play-offs in de Korfbal League om het kampioenschap; 

e. De play-down tussen de nummer 9 uit de Korfbal League en de verliezer van de Hoofdklassefinale 

om een plaats in de Korfbal League; 

f. De play-down tussen de nummer 7 uit de Topklasse dameskorfbal en de nummer 2 uit de 

Hoofdklasse dameskorfbal. 

Per punt wordt hieronder toegelicht wat de gevolgen van dit besluit zijn en de daarbij behorende 
toepassing van de reglementen. 
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a.  De beslissingswedstrijden om degradatie uit de 1e klasse; 
 
De promotie/degradatieregeling schrijft voor welke nummers 7 uit welke poule tegen elkaar dienen te 
spelen. Hierdoor kunnen de wedstrijden worden bepaald, omdat de rangorde ook bepaald is. Dit levert het 
volgende schema op: 
 
Poule Team   GW PNT DP voor DP tegen Doelsaldo 
1A        OKO/BIES 1                  11         6           254                 287               -33 
1B       Apeldoorn 1                   11         5           224                 260         -36 
                                                                 
1C Spirit 1   11         9           230                   250                   -20 
1D MIA 1   11         6           245                   293                   -48 
                                                                 
1E Rust Roest 1                11         7           238                   258                   -20 
1F KIOS (N) 1                   11         5           227                   244                   -17 
 
Bij toepassing van dezelfde regels als die zijn gebruikt voor de rangordebepaling volgt hieruit dat 
OKO/BIES 1, Spirit 1 en Rust Roest 1 gehandhaafd blijven (reden: hoogste puntenaantal) en degraderen 
Apeldoorn 1, MIA 1 en KIOS (N) 1 naar de 2e klasse. Zie tevens opmerking onder e. 
 
 
b. De beslissingswedstrijden om degradatie uit de Overgangsklasse 
 
De promotie/degradatieregeling schrijft voor welke nummers 7 uit welke poule tegen elkaar dienen te 
spelen. Hierdoor kunnen de wedstrijden worden bepaald, omdat de rangorde ook bepaald is. Dit levert het 
volgende schema op: 
 
Poule Team                            GW      PNT     DP voor   DP tegen         Doelsaldo 
OKA   NKC '51 1                      11        6          218                   266                  -48 
OKB   Amicitia 1                      11        8          225                   264                  -39 
                                                                 
OKC   SDO/BlijWerkt 1             11        8          256                   253                   3 
OKD     HKV/Ons Eibernest 1    11        7          229                   284                  -55 
 
Bij toepassing van dezelfde regels als die zijn gebruikt voor de rangordebepaling volgt hieruit dat Amicitia 
1 en SDO/BlijWerkt 1 gehandhaafd blijven (reden: hoogste puntenaantal) en NKC ’51 1 en HKV/Ons 
Eibernest 1 degraderen naar de 1e klasse. Zie tevens opmerking onder e.  
 
 
c. De play-offs in de Hoofdklasse om het kampioenschap;  
 
De promotie/degradatieregeling schrijft voor welke nummers 1 en 2 uit welke poule tegen elkaar dienen te 
spelen. Hierdoor kunnen de wedstrijden worden bepaald, omdat de rangorde ook bepaald is. Dit levert het 
volgende schema op: 
 
Poule        Team                           GW    PNT     DP voor   DP tegen  Doels 
HKA-1       KCC 1                          14  25         341  286        55 
HKB-2       Oost-Arnhem 1            14      20         376                   334                   42 
                                                                 
HKB-1       Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1      14     26         381                   295                   86 
HKA-2       Nieuwerkerk 1              14     22         359                   318                   41 
 
 



 
 

 

De uitkomst van deze serie levert op dat de Hoofdklassefinale tussen de teams gaat met de meest 
behaalde punten. Dit levert vervolgens op: 
 
Poule        Team                         GW      PNT     DP voor           DP tegen         Doelsaldo 
HKA-1       KCC 1                      14        25         341                  286                  55 
HKB-1       Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1    14        26         381                  295                  86 
 
De uitkomst levert op dat Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 promoveert naar de Korfbal League. KCC 1 
wordt gekoppeld aan GG/IJskoud de Beste 1 met betrekking tot de play-down (zie e.) 
 
 
d.  De play-offs in de Korfbal League om het kampioenschap 
 
De promotie/degradatieregeling schrijft voor welke nummers 1 en 2 uit welke poule tegen elkaar dienen te 
spelen. Hierdoor kunnen de wedstrijden worden bepaald, omdat de rangorde ook bepaald is. Dit levert het 
volgende schema op: 
 
Poule        Team                                GW PNT     DP voor           DP tegen          Doelsaldo 
 
KL-1          PKC/SWKGroep 1                 17       26        461                   368                   93 
KL-4          LDODK/Rinsma Modeplein 1  17       22        443                   394                 49 
                                                                 
KL-2          TOP/SolarCompleet 1            17       25        450                   377                   73 
KL-3          Fortuna/Delta Logistiek 1       17       22        397                   372                   25 
 
De uitkomst van deze serie levert op dat de Korfbal Leaguefinale tussen de teams gaat met de meest 
behaalde punten. Dit levert vervolgens op: 
 
Poule        Team                                    GW      PNT     DP voor           DP tegen Doelsaldo 
KL-1          PKC/SWKGroep 1                17        26         461                  368                   93 
KL-2          TOP/SolarCompleet 1           17        25         450                  377                   73 
 
De uitkomst levert op dat PKC/SWKGroep 1 als eerste eindigt in de Korfbal League. Aangezien er geen 
kampioenen worden bepaald speelt hier enkel een eventuele toewijzing van de Europa Cup 2021 een rol. 
Of en wanneer deze gehouden wordt, is namelijk nog onzeker. Wel is de organisatie van dit evenement 
aan het KNKV toegewezen. Gelet op het vorenstaande wordt de beslissing omtrent de toewijzing 
aangehouden. 
 
 
e. De play-down tussen de nummer 9 uit de Korfbal League en de verliezer van de Hoofdklassefinale om 
een plaats in de Korfbal League  
 
Uit het genoemde onder c. en de rangorde bepaling in de Korfbal League kan worden bepaald welke 
teams tegen elkaar uitkomen voor deze play-down. Dit zijn GG/IJskoud de Beste 1 en KCC 1.  
 
Echter bieden de reglementen geen uitkomsten voor het bepalen van een resultaat tussen twee teams die 
op verschillende niveaus uitkomen, wat hier het geval is (Korfbal League en Hoofdklasse). Het volgende 
besluit is genomen: 
 
De Korfbal League en Reserve Korfbal League worden voor één seizoen uitgebreid naar 11 ploegen, 
zodat beide ploegen uitkomen in de Korfbal League 2020/2021. 
 



 
 

 

Door de uitbreiding van de Korfbal League naar 11 ploegen heeft dit gevolgen voor de degradatie uit de 
onderliggende klassen. Hierdoor blijven de beste nummers 7 in een aantal klassen gehandhaafd, te 
weten: 

• Avanti/Post Makelaardij 1 (Hoofdklasse) 

• HKV/Ons Eibernest 1 (Overgangsklasse) 

• MIA 1 (1e klasse) 

• Movado 1 (2e klasse) 

• NQL 1 (3e klasse)  

 
f. De play-down tussen de nummer 7 uit de Topklasse dameskorfbal en de nummer 2 uit de Hoofdklasse 
dameskorfbal 
 
Door de uitkomst van de rangordebepaling kan worden bepaald welke teams tegen elkaar uitkomen voor 
deze play-down. Dit zijn Swift (V) 1 en ODC 1.  
 
Echter bieden de reglementen geen uitkomsten voor het bepalen van een resultaat tussen twee teams die 
op verschillende niveaus uitkomen, wat hier het geval is (Topklasse en Hoofdklasse dameskorfbal). Het 
volgende besluit is genomen: 
 
De Topklasse dameskorfbal wordt voor één seizoen uitgebreid naar 9 ploegen, zodat beide ploegen 
uitkomen in de Topklasse dameskorfbal 2020/2021.  
 
Tevens zal met de in de Topklasse uitkomende ploegen contact worden opgenomen over de gevolgen 
van de Reserve Topklasse aangezien hier geen sprake is van een koppeling met de Topklasse voor 
standaardteams. Hierover ontvangen de betrokken verenigingen nader bericht in de komende dagen. 
 
Veldcompetitie 
Het KNKV komt in een later stadium met gedetailleerde informatie over de veldcompetitie. Wel is reeds 
het besluit genomen dat de veldcompetitie wordt beschouwd als zijnde niet gespeeld en dat teams 
volgend seizoen starten in de klasse waarin ze ook in dit seizoen zijn ingedeeld. 
 
Competitie 2020/2021 
Gedetailleerde informatie aangaande de competitie voor het seizoen 2020/2021 wordt op een zo kort 
mogelijke termijn vanuit team Competitie aan de verenigingen gezonden.  
 
Tot slot 
In de afgelopen weken heeft het Bondsbestuur veel tijd genomen om tot een weloverwogen afwikkeling 
van de competitie 2019/2020 te komen. Daarbij realiseren we ons dat sommige uitkomsten ongelukkig 
uitvallen, echter wil het Bondsbestuur benadrukken dat het onvermijdelijk was om deze keuzes te moeten 
maken met de daarbij behorende consequenties.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND 
Namens het Bondsbestuur, 
 
 
 
 
Rob Meijer 
Voorzitter 


