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Uitgangspunten voor het maken van een alternatieve wedstrijdkalender in geval de Corona 
maatregelen het spelen van wedstrijden nog maanden verbiedt. 
 
Elk jaar wordt in de voorjaars ALV een basale wedstrijdkalender voor het volgende jaar besproken. In 
de najaars ALV wordt vervolgens een concept wedstrijdkalender voor het volgende jaar besproken 
en vastgesteld. In de periode daarna, voor de start van het navolgende minigolfseizoen, worden de 
toernooien van de verenigingen  en competities van de districten ingepland. 
 
Door Corona maatregelen is in 2020 weinig terecht gekomen van de oorspronkelijke planning van het 
wedstrijdjaar. Midden in het jaar moest bij het versoepelen van de Coronamaatregelen met de 
districten en verenigingen een aangepaste wedstrijdkalender worden opgesteld, mede in de 
veronderstelling dat in dat najaar de maatregelen weer strenger zouden worden. Vanzelfsprekend 
kostte het enige tijd voordat de nieuwe kalender was opgesteld.  
 
Er zijn verzoeken binnengekomen van diverse verenigingen om proactief één of meerdere plannen te 
maken, om tijdverlies te voorkomen, in geval het seizoen later start door Corona. 
 
Om in minder tijd zo veel mogelijk wedstrijden te plannen, zodat spelers, verenigingen, districten en 
de NMB zo veel mogelijk wedstrijden kunnen (laten) spelen, als dat weer mag, moeten we eerst 
enkele uitgangspunten kiezen. We moeten kiezen wat het meest belangrijk is. Immers niet alle 
wedstrijden van een normaal jaar kunnen worden gepland.  Als deze keuzes vooraf zijn vastgesteld 
kan de topsportcoördinator bij uitstel van het openen van het wedstrijdseizoen zo snel mogelijk met 
alle betrokkenen een alternatieve kalender opstellen. 
 
Daarbij geldt wel dat het verstandig is even af te wachten met het maken van de alternatieve 
kalender, tot bekend wordt wat internationaal door de EMF/WMF wordt beslist over het doorgaan 
van de internationale kampioenschappen. Als die internationale kampioenschappen niet doorgaan 
zijn de principes: 
 

i. Prioriteit ligt bij de toernooien van verenigingen en bij districtcompetities. 
- Districten vullen een vrij deel van de kalender 

a. Kiezen hoeveel dagen gebruikt wordt voor de 
districtscompetitie (eventueel door de week) 

b. En hoeveel dagen beschikbaar zijn voor toernooien 
- Kalender per district 

ii. (een selectie van de ) NK’s worden wel vooraf in de kalender gepland, op 
deze dagen geen wedstrijden in het district. 

- LHK alleen als mogelijk 
- Alternatief LHK is een eendaagse wedstrijd tussen (LHK) teams 

 
 
 
 
 
 
 


