18 augustus 2020

Beste biljartliefhebber,
In tegenstelling tot de districtscompetitie is het de bedoeling om de Persoonlijke
Kampioenschappen ‘gewoon’ door te laten gaan. Ondanks het toenemende aantal Corona
besmettingen zijn wij van mening dat in de geselecteerde lokaliteiten een veilig sportklimaat
mogelijk is (gemaakt). Na overleg met de diverse wedstrijdleiders is ons toegezegd dat zij het
allemaal zien zitten mits de spelers zich maar houden aan de anderhalve meter maatregel.
Tijdens de voorwedstrijden voor de PK’s zijn er in principe minder spelers aanwezig dan
tijdens een competitie-avond en verdeeld over meerdere biljarts. Ook het vervoer naar de
lokaliteit gebeurt vaker op persoonlijke titel. En als een speler twijfelt aan de
omstandigheden dan kan hij of zij zelf beslissen om niet mee te spelen zonder zijn/haar team
te duperen.
Mogelijk uitstel van de PK’s is, in tegenstelling tot de competitie, AFSTEL. Als andere
districten wel gewoon spelen en de gewestelijke wedstrijden ook doorgaan dan kun je
eenvoudigweg niet later inhaken. Vandaar dat in ons district begin september de PK’s wel
aanvangen met het driebanden en daarna het libre en in 2021 het bandstoten. Uiteraard zal
tijdens de eerste voorrondes bekeken worden of aan alle veiligheids- en gezondheidseisen
voldaan wordt. Is dit niet het geval dan zal bekeken worden of een bepaalde speler het
verder meedoen ontzegd wordt, of dat een bepaalde lokaliteit/vereniging uitgesloten wordt
van organisatie of dat de complete PK’s toch stilgelegd dienen te worden.
Dus: hou het veilig en blijf gezond. Heeft u verschijnselen van Covid-19 of bent u de laatste 2
weken voorafgaand aan uw PK in aanraking geweest met iemand die verschijnselen van
Covid-19 heeft, dan wordt u verzocht voor andermans gezondheid om thuis te blijven en af
te melden.
Ziet u het om een andere reden toch niet zitten om deel te nemen aan de PK’s dan wordt u
verzocht zich tijdig af te melden. Bij niet tijdige afmelding of het niet opkomen dagen zullen
de inschrijfkosten gewoon in rekening worden gebracht.

Met vriendelijke sportgroet,
Namens het bestuur van KNBB District Midden Holland
Marcel Drost, wedstrijdleider PK.

