
Geachte heer/mevrouw, 
 
We leven in een bijzondere tijd. Het KNKV doet in deze tijd een beroep op haar leden en wij -in navolging 
hierop- op onze leden. Wij vragen onze leden om voorzichtig en zorgvuldig met de huidige situatie (crisis) om 
te gaan. Wij volgen richtlijnen op, schrijven protocollen, communiceren duidelijk, en nemen beslissingen.  
Wij kiezen koers en conformeren ons hieraan. 
 
De huidige crisis trekt een zware wissel op ons allen; in sportieve en maatschappelijke zin. Maar de crisis trekt 
vooral ook een zware wissel op alle vrijwilligers die in hun vrije tijd een vereniging ‘Corona-proof’ moeten 
maken. 
 
Om de rijen gesloten te houden hebben wij baat bij een consistente koers. Hierbij realiseren wij ons dat het 
kiezen van een koers pijn kan doen. Zo is gebleken bij onze A1. 
 
Achilles A1 staat ongeslagen bovenaan én vier punten los op de nummer 2 (de ploeg waar overigens ook al een 
returnwedstrijd tegen is gespeeld). Met nog zes wedstrijden te spelen is promotie naar de hoofdklasse zo goed 
als zeker. U besluit de veldcompetitie echter als niet-gespeeld te beschouwen. 
 
Wat betreft de zaalcompetitie. Achilles A1 staat op de ranglijst op een gedeeld 7e plaats in de hoofdklasse 
zaal. De beslissende competitiewedstrijd tegen directe concurrent Top/SolarCompleet A1 is geannuleerd als 
gevolg van de maatregelen die verdere verspreiding van het Coronavirus tegen moeten gaan. 
 
In de turbulente weken hierna besluit u om de op dat moment geldende tussenstand als eindstand te 
accepteren. Bovendien besluit u om promotie en degradatie in de zaalcompetitie toe te passen. Dit betekent 
dat Achilles A1 als gevolg van één teveel geïncasseerd tegendoelpunt degradeert naar de overgangsklasse. 
Notabene in een competitie waar nog tegen een directe concurrent zou moeten worden gespeeld. 
 
In uw reactie op ons eerder ingestuurde bezwaarschrift reageert u: 
“het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van maandag 11 mei de ingediende bezwaarschriften aangaande 
de afhandeling van de zaalcompetitie 2019/2020 behandeld. Besloten is om het gedane besluit in stand te 
houden.” 
 
Pijnlijk, maar ons inziens verstandig. Er is een koers gekozen en hier moeten we ons aan conformeren. 
Maatschappelijke gezondheid prevaleert boven sportieve ambities. 
 
Maar u zult ook beseffen dat de implicaties van uw besluit een beweging in gang zetten. Bij Achilles 
bijvoorbeeld zijn als gevolg van de besluiten twee spelers met hoofdklasse-ambities vertrokken naar een 
vereniging elders (uiteraard: uitkomend in de hoofdklasse). Als gevolg hiervan -en in de wetenschap dat 
Achilles A1 aankomend seizoen op overgangsklasseniveau acteert- hebben wij ook twee talenten vervroegd 
doorgezet naar de seniorenselectie. 
Met andere woorden; onze hoofdklassewaardige ploeg en onze hoofdklasse-ambities (A-junioren) zijn als 
gevolg van uw besluit in een tijdsbestek van twee weken geïmplodeerd. 
 
Ik wil benadrukken dat uw besluiten een enorme impact hebben gehad op onze spelers, onze trainers, onze 
vrijwilligers en onze vereniging in algemene zin. De onrust die hiermee gepaard is gegaan hebben wij proberen 
weg te masseren. Hierbij werden wij geruggesteund door een eenduidige uitleg en een consistentie koers 
vanuit het KNKV. 
 
  



Wij voelen ons nu echter in ons hemd gezet wanneer wij onder andere het volgende bericht langs zien komen:  
- “Naar aanleiding van een gesprek tussen afvaardigingen van het KNKV en verschillende verenigingen 

is inmiddels een bericht van het KNKV-bestuur ontvangen met het nieuws dat de degradatie van alle 
drie de ploegen is teruggedraaid.”. 

 
U begrijpt; dit kunnen wij niet rijmen. Met vereende kracht trachten wij koers te houden en in plaats van de 
eerder eenduidige en consistente koers lijkt het KNKV nu over te gaan op concessies.  
Dit doet pijn en dit kunnen wij niet goed uitleggen aan onze leden. Bovendien leidt dit opnieuw en geheel 
onnodig tot onrust.  
 
Wij plaatsen derhalve grote vraagtekens bij de willekeur, de gesprekken, en de uitzonderingen die op dit 
moment worden gemaakt en vragen ons ernstig af waarom Achilles A1 eerder kind van de rekening is 
gebleven. 
Indien u nu besluit om naar aanleiding van gesprekken concessies te doen -op welke grond en in welke vorm 
dan ook-, dan had u in een eerder stadium andere besluiten moeten overwegen (en nemen). 
 
Voor de goede orde zij het overigens opgemerkt dat wij geen beroep doen op precedent in welke vorm dan 
ook. Een loting om een plek in de hoofdklasse heeft eveneens niet onze voorkeur. Bovendien is het kwaad al 
geschied. Nu geforceerd een hoofdklassewaardige ploeg uit de hoge hoed tevoorschijn toveren gaat ons als 
verenging (zonder scoutingsapparaat) alleen maar nog meer pijn doen...  
 
Wij staan in ons hemd, met gebonden en lege handen, en voelen ons miskend. 
 
Hoogachtend, 
 
HKV Achilles 


