Beste bestuurders,
Er zijn intussen veel reacties binnengekomen op ons voornemen. De meesten zijn helaas niet
positief.
De problemen die worden gemeld zijn o.a.
•

•
•

De verplichte sluiting van de sportkantines en de zelfstandige locaties.
De sluiting van RCN die de komende twee weken asbest uit het pand laat verwijderen
en daarom gesloten zal zijn.
Het is voor de verenigingen van bovengenoemde locaties zeer problematisch om de
wedstrijden van ronde 3 en 4 (en mogelijk meer ronden) te verplaatsen of nog in te
halen. Het verdere verloop van de eerste helft van de competitie zal hierdoor zo goed
als zeker chaotisch worden.
Er zijn teams die vanwege werktijden en woon-werk afstand niet om 19:00 kunnen
starten. Soms zelfs niet bij thuiswedstrijden.
De korte partijen maken de competitie minder sportief, al is daar wel mee te leven als
het voor een korte periode zou worden toegepast. De algemene verwachting is echter
dat het niet bij 3 weken zal blijven.

Er zijn ook reacties binnengekomen die los staan van de voorgenomen competitie
aanpassingen:
•
•

Zo is tijdens de eerste ronde is gebleken dat het toch moeilijk is om de RIVM
richtlijnen en het biljart protocol toe te passen. Het gevoel van onveiligheid neemt
daarom toe.
Het aantal spelers dat het toegenomen besmettingsrisico vanwege hun eigen
kwetsbare gezondheid (of die van hun naasten) niet meer aandurft groeit. Daardoor
zal ook het aantal teams dat in de problemen komt en zich zal moeten terugtrekken
toenemen.

Door de genoemde problemen is het nu al zeker dat het plan om in aangepaste vorm door te
gaan met de competitie niet haalbaar is.
Het bestuur heeft daarom besloten om de competitie stil te leggen tot en met 22
oktober.
We verzoeken de verenigingsbesturen om dit besluit z.s.m. kenbaar te maken aan hun hun
leden en lokaalhouders.
We hopen dat de nieuwe richtlijnen van de overheid tot het gewenste resultaat zullen leiden.
Zodra er een wijziging komt in die richtlijnen zullen we ons opnieuw beraden op de situatie
en daarop proberen in te spelen.
Ook al is het biljarten in competitieverband nu niet mogelijk:
Er kan op veel plekken nog steeds gebiljart worden!
We hopen dat daar gebruik van zal worden gemaakt. Er worden door verenigingen en
lokaalhouders al initiatieven voor bedacht.
Wees er van overtuigd dat het bestuur er alles aan is gelegen om te zorgen dat we op een
veilige en verantwoorde manier kunnen blijven biljarten. Niet alleen voor de biljarters, maar
ook voor de lokaalhouders die opnieuw hard worden getroffen worden door de maatregelen.
Met vriendelijke groet,
Arjan Swinkels
algemeen secretaris WBB

