
Beste volleyballiefhebbers, 
 
De Nevobo heeft volleybalverenigingen gevraagd om zo snel mogelijk te laten weten hoe zij verder 
willen gaan met de competitie.  Via deze brief willen wij jullie informeren over het besluit van het 
bestuur.  
 
Wij hebben besloten om geen verdere competitie te spelen in het seizoen 2020-2021. Dat geldt voor 
alle teams van Dynamo. Onze redenen zijn: 

• De grote onduidelijkheid die er nog heerst omtrent heropening van de sporthal en de 
eventuele voorwaarden die daarbij gaan gelden (zoals aantal spelers per veld, welke 
leeftijdscategorieën mogen samen trainen e.d.) 

• De maatschappelijke onrust die er dan mogelijk nog is. Er zijn spelers, trainers en coaches die 
werkzaam zijn in de zorg, in een risico-categorie vallen, etc. Met name voor hen is trainen of 
wedstrijden spelen niet vanzelfsprekend in deze situatie. Het is dus maar de vraag of teams 
voldoende spelers hebben om überhaupt een wedstrijd te kunnen spelen.  

• De vraag of er voldoende voorbereidingstijd is om wedstrijden te gaan spelen; al met al 
hebben we natuurlijk maanden geleden voor het laatst ‘normaal’ kunnen trainen met elkaar.  

• Mocht blijken dat er toch weer verantwoord wedstrijden gespeeld kunnen worden, dan zien 
wij mogelijkheden in de vorm van oefenwedstrijden of onderlinge toernooien die we in goed 
overleg met andere verenigingen zelf kunnen organiseren. Daarbij kan ook rekening worden 
gehouden met oefenwedstrijden bij verenigingen op ‘fietsafstand’ om te voorkomen dat 
spelers bij elkaar in de auto moeten zitten.  

• Wij zien het seizoen 2020-2021 wat competitie betreft als een ‘verloren’ seizoen. We mogen 
blij zijn wanneer we weer op een ‘normale’ manier kunnen trainen met elkaar. Wij richten 
ons daarom ook liever op (de voorbereiding van) het seizoen 2021-2022.  

 
Overigens heeft de Nevobo aangegeven dat de keuze om dit seizoen geen competitie meer te spelen, 
geen gevolgen heeft voor de speelrechten voor het seizoen 2021-2022. 
 
Natuurlijk hadden we graag de competitie uit willen spelen (tot medio april). Wij vinden het echter 
op dit moment en onder de huidige omstandigheden niet reëel om dit te doen. We hopen op jullie 
begrip.  
 
Voor de volledigheid merken wij nog op dat dit dus NIET gaat over de trainingen. De 
(buiten)trainingen voor de Jeugd en de CMV gaan gewoon door en zodra het weer mogelijk is, zullen 
we ook de (zaal)trainingen voor de senioren weer oppakken.  
 
Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact op.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur v.v. Dynamo 
 
 
 
 
 


