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Teamcompetitie sectie Driebanden seizoen ’20-’21 wordt niet meer hervat
Naar aanleiding van de kabinetsbesluiten die op de persconferentie van maandag 8
maart j.l. bekend zijn gemaakt, heeft het bestuur van de sectie Driebanden het volgende
besluit moeten nemen.


Nu het kabinet de avondklok heeft verlengd tot 30 maart a.s. en er daarna in het
gunstigste geval in de loop van april pas langzaam opgestart kan gaan worden
door de horeca, blijft er te weinig ruimte over om de teamcompetitie uit te spelen.
We moeten het competitieseizoen 2020-2021 dan ook als verloren beschouwen.



Omdat er tot nu toe maar een gedeelte van de competitie werd gespeeld zijn er
geen kampioenen en ook geen degradanten.



De divisiekampioenschappen, die voor 22 en 23 mei op de wedstrijdkalender
stonden, zullen niet worden gespeeld.



Het inschrijfgeld voor de teamcompetitie ’20-‘21 alsmede het inschrijfgeld van de
Grand Prix in Doetinchem zal voor 1 april a.s. worden terug betaald aan de
licentiehouders/deelnemers.



We proberen de bekercompetitie nog wel uit te spelen. Ten tijde van het stil
leggen van de binnensport waren we in de bekercompetitie met de 3 e ronde
bezig. We gaan proberen om de wedstrijden in de 3 e en 4e ronde nog te spelen,
waarna er vanaf de 5e ronde (bekerfinale) van 3 t/m 6 juni zal worden gespeeld in
het Benelux theater in Berlicum.



Mocht er ruim voor het zomerreces toestemming van het kabinet komen om de
horeca weer op te starten waardoor het ook mogelijk wordt om onze sport te
beoefenen, dan zal het bestuur bekijken of er eventueel nog evenementen
kunnen worden georganiseerd. De eerste Grand Prix van 2021, die van 14 t/m 26
juni in Rosmalen zal worden gespeeld, blijft voorlopig op de kalender staan.



Er is momenteel een aanvraag ingediend om de Jumbo Masters 2021 te laten
spelen aan het einde van april. Het bestuur wil, zodra er door mogelijke
versoepelingen van de nu geldende maatregelen ruimte komt, een nieuwe datum
zoeken voor het N.K. Excellentklasse, N.K. Hoofdklasse, N.K. driebanden dames
en N.K. driebanden junioren.

Graag wijzen we u alvast op de komende voorjaarsvergadering van de sectie
Driebanden die zal plaatsvinden op woensdag 23 juni a.s.
Het bestuur betreurt het dat het dit besluit heeft moeten nemen. Gezien de
omstandigheden was er echter geen andere keuze. We spreken dan ook de hoop uit dat
we ergens in het voorjaar weer voorzichtig met onze sport aan de slag kunnen.
Blijf gezond allemaal
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