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Toelichting uitstel competitie
De afgelopen dagen bereiken ons steeds meer reacties en opmerkingen over het besluit om de
competitie start uit te stellen. Je hoort van alles, sommige zijn begripvol, sommige zijn boos, en er
zijn er zelfs bij die het bestuur het liefst per direct zien vertrekken. Overigens worden veel van deze
reacties via social media geuit, een kanaal waar wij in principe niet op reageren.
Via deze toelichting hopen wij u meer duidelijkheid te verschaffen waarom wij deze beslissing
hebben genomen, en het proces daar naar toe.
Vooraf
Wij als bestuur balen ook enorm van Corona! Wij zijn stuk voor stuk biljartliefhebbers die vanuit
de liefde voor de sport een functie in het bestuur Midden Holland hebben aanvaard zodat verantwoord en georganiseerd biljarten voor al onze leden mogelijk wordt. Dat biljarten nu niet vanzelfsprekend is, doet pijn.
De aanloop naar het seizoen 2020 - 2021
We weten het allemaal nog, het afgelopen seizoen is in maart 2020 abrupt stilgelegd. De horeca
moest dicht, en we zaten in een (intelligente) lockdown. Ongekende taferelen! Niemand heeft dit
ooit meegemaakt.
Niemand die ook weet hoelang dit precies gaat duren. Om deze rede zijn de voorbereidingen voor
een nieuwe competitie opgestart. De verenigingen stuurden hun teams in, en het competitie
rooster werd in elkaar gezet.
Echter naarmate de start van de competitie naderde, hoe meer signalen van onzekerheid er op ons
af kwamen. Zo komen er wekelijks steeds weer meer corona besmettingen bij, worden maatregelen weer aangescherpt, en wordt de dreiging van een 2e golf steeds reëler.
Als bestuur hebben we ons de vraag gesteld: Is het nog wel verantwoord om de competitie begin
september te starten?
Verantwoord om te starten
Deze vraag beantwoorden is complex, er komen veel zaken bij kijken.
Lokaliteiten
Binnen ons district hebben we grotere en kleinere lokaliteiten. Alhoewel het naleven van de RIVM
richtlijnen niet een taak is van het district, bereiken ons wel steeds meer signalen dat leden twijfels
hebben over het spelen in bepaalde locaties. Natuurlijk hadden we als bestuur alle lokaliteiten
kunnen benaderen met de vraag of ze kunnen garanderen dat de RIVM richtlijnen nageleefd

worden, en wat hun mening is over het wel of niet starten van de competitie. Het antwoord op
deze vraag laat zich makkelijk raden, vandaar dat we dat ook niet gedaan hebben.
Leden
In ons district hebben we veel oudere leden, en laat dat nu net de risicogroep zijn t.a.v. Corona.
Een feit dat we niet zomaar kunnen negeren. Om gehoor te geven aan dit feit hebben we overwogen een enquête te houden onder de verenigingen om te inventariseren welke teams wel en welke
het niet aandurven om te starten. Maar wat ga je doen met een uitslag waarvan je van tevoren
weet dat het nooit uitsluitsel gaat bieden? Wat doe je met een uitkomst van 50/50 of 30/70 van
teams die willen t.o.v. degene die niet willen. Bovendien loop je de kans dat competities in
verschillende klasse zodanig geraakt worden, dat er amper een goede competitie in te delen is.
Toch starten
We hebben ook overwogen om “gewoon” te starten. Het nadeel hiervan is dat je erop kan wachten
dat er incidenten gaan optreden. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat teams niet op
komen dagen of zich alsnog terugtrekken uit de competitie. Je zou hier uiteraard met meer coulance dan normaal mee om kunnen gaan, maar je gaat hierdoor plat gezegd altijd “gezeik” krijgen.
Om te voorkomen dat dit tussen teams uit ons district of leden onderling ontstaat nemen wij liever
als bestuur dit besluit.
Verantwoordelijkheid
Zoals wellicht bekend, hebben wij als district Midden Holland geen eigen statuten. Het komt er dus
op neer dat in geval van aansprakelijkheid, de bestuurders hoofdelijk verantwoordelijk zijn. Dit
klinkt misschien als vergezocht, maar de kans is reëel dat er door het district officieel uitgeschreven
wedstrijden gespeeld worden in wat later een Corona brandhaard blijkt te zijn, en wat dan? Nu is
het natuurlijk niet zo dat wij iemand dwingen om te biljarten, maar t.a.v. het rookbeleid hebben
we ook gezien dat er over het bestuur heen gelijk wordt gehaald. Kortom, een situatie waarin je
niet terecht wilt komen.
Besluit tot uitstel start
Alles overwegende heeft ons doen besluiten de start van de competitie uit te stellen. Door voor
uitstel te kiezen, houden we nog steeds de mogelijkheid open dat alle leden alsnog iets kunnen
maken van dit biljartseizoen. Of dit reëel is, zal in de tijd moeten blijken.
Verder was het onze bedoeling het besluit tot uitstel tijdig te nemen zodat verenigingen zelf de tijd
hebben om eventueel iets anders te organiseren.
Als laatste willen wij nog benadrukken dat ons besluit gesteund wordt door het voltallige bestuur
van de sectie carambole van de KNBB (KVC) en dat er wellicht nog meer collega districten volgen.
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