
 

 

Aanvullende bepalingen VWW 2020-2021  

 

• Als gevolg van het coronavirus zijn in het seizoen 2019-2020 meerdere incidentele besluiten 

genomen. Ondanks de onvoorziene omstandigheden die het coronavirus met zich heeft 

meegebracht en nog met zich mee zal brengen, streeft Rugby Nederland ernaar om gedurende 

het seizoen 2020-2021 een zo volledig mogelijk competitieprogramma af te werken;  

• Om een goed competitieverloop te kunnen waarborgen en in te springen op actuele 

ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de competitieleider in overleg met het bestuur 

van Rugby Nederland besloten tot een aantal aanvullende bepalingen op het VWW 2020-2021. 

Deze aanvullende bepalingen treden met ingang van heden in werking en gelden tot nader 

order;  

• Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus hierom vragen, bestaat voor de 

competitieleider de mogelijkheid om in overleg met het bestuur van Rugby Nederland 

gedurende het seizoen nadere aanvullingen vast te stellen op grond van artikel 19.1 en 19.2 

VWW 2020-2021; 

• Waar in dit besluit van de competitieleider tegenstrijdigheden staan t.o.v. het VWW 2020-

2021, dan gaan de aanvullende bepalingen uit het besluit van de competitieleider voor. 

 

Ten behoeve van de leesbaarheid wordt voor de aanvullende bepalingen eerst het artikelnummer of 

de Appendix uit het VWW 2020-2021 vermeld, waarin de reguliere regels rondom dit onderwerp zijn 

opgenomen. 

 

Artikel 4 Competitieprogramma 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel is de volgende bepaling van toepassing: 

1. De competitieleider kan het competitieprogramma gedurende het seizoen aanpassen 

wanneer de omstandigheden daarom vragen.  

 

Artikel 8 Spelers in de Competitie  

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

1. Het is spelers niet toegestaan deel te nemen aan wedstrijden en trainingen indien zij positief 

zijn getest op het coronavirus of verplicht door de overheid en/of GGD in quarantaine zijn 

gesteld. Deelname mag weer na beëindiging van de quarantaine of vanaf het moment dat de 

spelers volgens overheidsrichtlijnen weer coronavrij is. 

2. Indien een speler toch deelneemt aan een wedstrijd, terwijl deze positief is getest op het 

coronavirus of verplicht in quarantaine is gesteld, dan wordt deze speler aangemerkt als niet 

speelgerechtigde speler en is artikel 14 van het VWW 2020-2021 van toepassing. 

3. De competitieleider kan tevens besluiten een tuchtprocedure tegen deze speler en/of de 

betreffende vereniging te starten. 

 

  



 

 

Artikel 13 Afgelastingen, Verplaatsingen en Stakingen 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

1. Een wedstrijd kan worden verplaatst indien de GGD en/of overheid het team aantoonbaar 

dringend heeft geadviseerd of verplicht om in quarantaine te gaan. Hiervoor dient eerst 

overleg te worden gevoerd met de tegenstander. Indien er geen overeenstemming wordt 

bereikt, is de competitieleider gerechtigd de datum te bepalen, welke in ieder geval vóór de 

laatste twee speelrondes van de competitie(fase) zal liggen. Indien de competitieleider tot de 

conclusie komt dat er geen mogelijkheid bestaat om in te halen, dan wordt de uitslag van de 

wedstrijd bepaald op 0-0.  

 

2. Indien een vereniging besluit om het hele team in quarantaine te houden en derhalve om niet 

te spelen, zonder dat het team aantoonbaar kan maken dat de GGD en/of overheid dit heeft 

geadviseerd of verplicht, kan de wedstrijd in overleg met de tegenstander op een ander tijdstip 

worden gespeeld. De nieuwe wedstrijddatum moet vóór de laatste twee speelrondes van de 

competitie(fase) liggen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, verliest het team van de 

vereniging dat besluit om niet te spelen de wedstrijd met 30-0. Hierbij geldt dat geen punten 

in mindering worden gebracht en ook geen boete wordt opgelegd. 

 

3. Indien een team niet kan aantreden voor een wedstrijd omdat er 6 of meer spelers van het 

team niet kunnen deelnemen (positief getest, adviezen covid-19 maatregelen, op advies van 

de GGD in thuisquarantaine en/of verplichte quarantaine)  kan de wedstrijd in overleg met de 

tegenstander op een ander tijdstip worden gespeeld, welke vóór de laatste twee speelrondes 

van de competitie(fase) moet liggen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, verliest het 

team dat niet aantreedt voor de wedstrijd de wedstrijd met 30-0. Hierbij geldt dat geen punten 

in mindering worden gebracht en ook geen boete wordt opgelegd. 

 

4. Indien een team aantoonbaar, in de Heren en Dames Ereklasse en Heren Eerste Klasse, niet 

kan aantreden voor een wedstrijd omdat er 4 of meer eerste-rij-spelers van het team niet 

kunnen deelnemen (positief getest, op advies van de GGD in thuisquarantaine en/of verplichte 

quarantaine) kan de wedstrijd in overleg met de tegenstander op een ander tijdstip worden 

gespeeld, welke vóór de laatste twee speelrondes van de competitie(fase) moet liggen. Indien 

geen overeenstemming wordt bereikt, verliest het team dat niet aantreedt voor de wedstrijd 

de wedstrijd met 30-0. Hierbij geldt dat geen punten in mindering worden gebracht en ook 

geen boete wordt opgelegd. 

 

5. Indien in overleg met de tegenstander een nieuwe wedstrijddatum is overeengekomen, wordt 

de verplaatsing uiterlijk 48 uur voor de oorspronkelijke aanvangstijd gemeld bij de 

competitieleiding door beide verenigingen. 

 

6. In het geval van een lokale of regionale lockdown worden de thuis- en uitwedstrijden van de 

verenigingen die zich in deze regio bevinden niet meer ingepland en worden de uitslagen van 

deze wedstrijden bepaald op 0-0. 

 

 

  



 

 

Artikel 15 Specifieke maatregelen rondom competitie en wedstrijden 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

1. Het is toegestaan dat een team zich vrijwillig uit de competitie terugtrekt: 

a. als gevolg van een lokale of regionale lockdown; of  

b. een te groot aantal positief geteste spelers*.  

Hierbij geldt dat er geen boete wordt opgelegd.  

2. Indien een team zich terugtrekt uit de competitie als gevolg van het coronavirus zullen de 

resultaten van het betreffende team worden geschrapt. De historie van de spelers zal blijven 

bestaan en is geldig voor de rest van de huidige competitie. 
* Er wordt gesproken van een te groot aantal als ten minste 6 spelers positief zijn getest. 

 

Appendix 6 Wedstrijddag en aanvangstijdstip wedstrijden 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel is de volgende bepaling van toepassing: 

1. De competitieleider kan als gevolg van een situatie verband houdende met het coronavirus 

besluiten af te wijken van de aangegeven speeldag, aanvangstijd en/of de speellocatie. De 

competitieleider brengt uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangstijd 

beide teams op de hoogte. 

 

Appendix 7 Competitiestartdatum, indeling en promotie-degradatie schema 

In aanvulling op het gestelde in dit artikel zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

1. Indien in een competitie nog niet alle wedstrijden zijn gespeeld en de competitieleider ziet 

geen mogelijkheden om de resterende wedstrijden alsnog gedurende het lopende seizoen uit 

te spelen, is de competitieleider, in overleg met het bestuur van Rugby Nederland, gerechtigd 

de competitie voortijdig te beëindigen. 

 

 


