Hieronder de planning van het wedstrijdschema van de Bond voor het aankomende seizoen,
2022-2023. Zo kunnen jullie allemaal al vroegtijdig zien wanneer de VRIJE weekenden zijn.
Probeer hier alsjeblieft zoveel mogelijk rekening mee houden ! Dank je wel 
1e helft veldcompetitie
10-11 september
17-18 september
24-25 september
1-2
oktober
8-9
oktober
15-16 oktober
22-23 oktober
29-30 oktober
5-6
november
12-13 november

1e speelronde
2e speelronde
3e speelronde
4e speelronde
5e speelronde
6e speelronde
7e speelronde Dit is tevens ook een inhaalweekend
8e speelronde Sen1 Breedtekorfbal; VRIJ of inhaalweekend
VRIJ / Inhaalweekend
VRIJ

Zaalcompetitie
19-20 november
26-27 november
3-4
december
10-11 december
17-18 december
25-26 december
31-1 december/ januari
7-8
januari
14-15 januari
21-22 januari
28-29 januari
4-5
februari
11-12 februari
18-19 februari
25-26 februari
4-5
maart
11-12 maart
18-19 maart
25-26 maart
1-2
april
8-9
april

14e speelronde
1e speelronde
2e speelronde
3e speelronde
4e speelronde
VRIJ
VRIJ
Inhaal/Uitwijkweekend
5e speelronde
6e speelronde
7e speelronde
8e speelronde
9e speelronde
VRIJ ivm CARNAVAL
Wedstrijdkorfbal; inhaal / Breedtekorfbal ; Uitwijkweekend
10e speelronde
11e speelronde
12e speelronde
13e speelronde
Uitwijk
Pasen VRIJ

2e helft Veldcompetitie
15-16 april
22-23 april
29-30 april
6-7
mei
13-14 mei
18 mei
20-21 mei
27-28 mei
3-4
juni
10-11 juni
17-18 juni

1e speelronde
2e speelronde
inhaalweekend of VRIJ
3e speelronde
4e speelronde
Hemelvaart Inhaalweekend of VRIJ
5e speelronde
Pinksteren/ inhaal
speelronde 6
7e speelronde of al VRIJ
Inhaal weekend

Extra toelichting bij het competitieschema 2022-2023

Uitwijkweekenden
Van uitwijkweekenden wordt gebruik gemaakt voor het vaststellen van wedstrijden die om wat voor reden
niet vastgesteld kunnen worden volgens het speelschema. (voorbeelden: bij verlenen vrijstelling / uitstel of
als gevolg beschikbaarheid terrein /zaal) Uitwijkweekenden kunnen door de competitieplanner of de
vereniging gebruikt worden als alternatief.

Inhaalweekenden (zie ook artikel 10 RvW)
Van inhaalweekenden wordt gebruik gemaakt indien wedstrijden om wat voor reden niet zijn doorgegaan,
of om wedstrijden over- dan wel uit te spelen. Inhaalweekenden kunnen alleen door de competitieplanner
gebruikt worden en niet door de verenigingen. De competitieplanner kan ook van inhaalweekenden
gebruik maken indien als gevolg van een verleende vrijstelling de wedstrijd niet op de reguliere datum
wordt gespeeld. Verenigingen kunnen inhaalweekenden gebruiken voor verenigingsactiviteiten onder de
voorwaarde dat vaststelling van wedstrijden door de competitieplanner altijd voorrang heeft. Ook
Hemelvaartsdag geldt als inhaaldag.

Vrije weekenden worden niet gebruikt voor de competitie. Ze staan ter beschikking van andere
(korfbal)activiteiten zoals (district)selecties, doelgroep evenementen KNKV, toernooien verenigingen,
kampen.

Inhaalwedstrijden door-de-week (zie ook artikel 10 RvW)
Van inhaalmomenten door-de-week wordt gebruik gemaakt indien er geen inhaalweekenden meer
beschikbaar zijn om wedstrijden vast te stellen. Voor door-de-weekse wedstrijden gelden dezelfde
richtlijnen voor uitstel en vrijstelling, met dien verstande dat voor het organiseren van schoolkorfbal in alle
gevallen vrijstelling wordt verleend voor door-de-weekse wedstrijden.
Schema midweekcompetitie / bekercompetitie Wordt per district vastgesteld

Schema midweekcompetitie Wordt rondom breedtekorfbal schema vastgesteld
Schema bekercompetitie Wordt per bekercompetitie vastgesteld

