Brugge, 30/11/2020
Beste krachtbalfan,
In deze uitzonderlijke tijden is het moeilijk ver vooruit te kijken maar met wat we nu weten en zien m.b.t
de covid-19 pandemie, is duidelijk dat voorzichtigheid nog lange tijd geboden zal zijn.
Gezien deze situatie en de adviezen en beslissingen van de overheid worden de competitiewedstrijden
nog op de planning in 2020 en de eerste 2 geplande weekends 2021 niet gespeeld.
Na de bijeenkomst van de overheid op 15/1/2021 zal meer duidelijk worden maar het is niet ondenkbaar
dat maatregelen verlengd zullen worden of onvoldoende versoepeld zullen worden omdat de cijfers nog
niet goed genoeg zijn.
Er zijn heel veel elementen die een beslissing extra moeilijk maken maar we willen de knoop nu al
doorhakken om u en de leden van uw club perspectief én duidelijkheid te geven.
We hebben daarbij met zoveel mogelijk elementen rekening proberen houden :
• We beseffen dat na een lange lock-down gezinnen de vakanties/vakantiedagen optimaal zullen
willen benutten om met familie dag-weekend-weekvakanties door te brengen.
• We beseffen dat de honger naar het spelen van wedstrijden groot is
• We beseffen dat iedereen verlangt om nog eens de krachtbalvrienden op het veld terug te zien
• We beseffen dat iedereen nog eens fysiek voluit wil gaan in een wedstrijd
• We beseffen dat er een trainingsachterstand is, want individueel trainen is niet altijd evident
• We willen vermijden dat een overvolle kalender een (té) zware (fysieke/organisatorische)
belasting zou zijn voor clubs/spelers/families
• We willen daarnaast vermijden dat een overvolle kalender nefast zou zijn voor de (examens van)
vele studenten onder de krachtballers.
• We willen vermijden dat door een te lange competitie de terreinen niet tijdig ingezaaid kunnen
worden voor volgende competitie.
• We willen vooral het spelplezier terugvinden !
• We willen vooral de kaart van sociaal contact, vriendschap trekken !
• We hebben het kunnen spelen van wedstrijden centraal gezet !
Daarom werd beslist dat
1.

VOOR DE COMPETITIE 2020-2021 we afstappen van het resultaat. Er zullen dus ook voor de
competitie 20-21 geen kampioenen, stijgers, dalers, referenda,… zijn.
MAAR we willen de nog geplande wedstrijden van de competitie van zodra mogelijk en
toegelaten door de overheid ook effectief spelen – cfr. draaiboek in bijlage.
Dus de geplande competitiewedstrijden in 2021 kunnen dan vriendschappelijk doorgaan maar
met die beperking dat
o Ze niet verbonden zijn aan het kampioenschap maar als voorbereidingswedstrijden gezien
moeten worden op punt 2.
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Om kosten voor de clubs te besparen, er geen scheidsrechters aangeduid worden. De leiding
kan door iemand van de thuisclub of in onderling overleg.
o de eerder uitgestelde wedstrijden niet gespeeld worden en de nacompetities niet doorgaan
Voor de U12 – waar we sinds vorig jaar met een speciale formule werken - zullen wij de
wedstrijdplanning zoals die nu voorzien was van 9/2020 tot 12/2020 opschuiven naar de
beschikbare data in 2021.
o

2. DE BEKERCOMPETITIE WILLEN WE – als het kan en mag van de overheid - WEL AFWERKEN MÉT
AANDACHT VOOR RESULTAAT.
De planning van de beker wordt eenmalig bijgestuurd – cfr. draaiboek met planning in bijlage.
We beseffen dat deze planning zijn voor- en nadelen heeft, maar het geeft iedereen de
mogelijkheid om – naast de matchen uit punt 1 - een aantal wedstrijden met inzet te spelen.
Voor de bekerwedstrijden voorzien we uiteraard WEL officiële scheidsrechters die aangeduid
worden door het SRC van de regio.
De kwartfinales voorzien wij met heen- en terugwedstrijden zodat beide teams in deze fase van
de competitie een thuiswedstrijd hebben. Dat is leuk voor spelers, supporters,… en
kantineverantwoordelijken 😉
De halve finales worden normaliter op neutraal terrein gespeeld, maar ook hier voorzien wij - om
dezelfde reden als hierboven - heen- en terugwedstrijden.
Daarbij is er 1 extra voorziening:
• Bij ¼-finales en ½-finales worden na de heenwedstrijd bij gelijkspel – geen verlenging
maar (in series van 4) vrije worpen voorzien tot er een winnaar is, zodat we in geval de
terugwedstrijd om bv. covid reden niet zou kunnen doorgaan, toch een winnaar is en we
verder kunnen met de bekercompetitie.
3. De BEKERFINALES zullen dan gespeeld worden op zaterdag 29 mei 2021 bij gastclub Sporting
Brugge.
We gaan dus VOORAL voor SPELPLEZIER, SOCIAAL CONTACT, VRIENDSCHAP !!
We hopen met u dat de situatie snel normaliseert zodat wij de draad van onze kampioenschappen
opnieuw kunnen opnemen.
Uiteraard is bovenstaande met het nodige voorbehoud en kan bijgestuurd worden indien nodig, maar
als het kan/mag doorgaan rekenen we op uw engagement om de geplande wedstrijden te spelen en
wensen u veel plezier!
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!
Namens de bestuurders,

Geert Bolle
Voorzitter
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