
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seolto lockdown verlengt!  
 

Bovenstaand bericht hebben wij deze week mogen ontvangen van het KNKV. De boodschap lijkt mij 
duidelijk en het zal ook niemand verbazen dat deze stap is genomen. We leven in een onzekere tijd 
waarbij het verenigingsleven op een tweede, zo niet derde plaats komt.  
 

Voor Seolto houdt bovenstaande concreet in dat de volgende activiteiten niet doorgaan; 
 

• 1 april  Cursusavond jeugdscheidsrechters i.o. 

• 3, 4 en 5 april Kamp voor de B, C en D jeugd  

• 6 april   Commissie avond 

• 11 april  Playbackshow inclusief avondeten 

• 13 mei  Schoolkorfbal toernooi 

• 21 mei  Hemelvaart toernooi 
 

Trainingen en wedstrijden 
Er zullen geen trainingen en geen wedstrijden zijn tot 1 juni. 
 

Tot slot  
In de maand juni staan twee grote evenementen op de planning voor Seolto. Het jubileumfeest op  
20 juni en de rommelmarkt op 27 juni. Ik denk persoonlijk dat we er rekening mee moeten houden 
dat deze grootschalige evenementen geen doorgang kunnen vinden.  
De website is nog steeds niet operationeel, dus we blijven jullie via de nieuwsbrief en onze 
socialmedia kanalen op de hoogte houden indien er ontwikkelingen zijn of aanpassingen op 
bovenstaand beleid. Dat sportverenigingen gesloten zijn, betekent niet dat er niet gesport kan 
worden. Blijf in beweging, maar gebruik daarbij wel je gezonde verstand! 
 
Namens het bestuur, 
 
Marco van der Meule 
Voorzitter 

UPDATE 23 maart 22.15 uur 

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het 
coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen: 

 
Oproep: sluit deuren tot 1 juni 

Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last 
zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af. 

 
Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie 

Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, 
evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling 

van de veldcompetitie - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  - besluit het KNKV 
uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de 

afwikkeling van de zaalcompetitie. 


