Mevrouw, Mijne heren,
Gezien de start van enkele ploegen op 29 aug en ook enkele wedstrijden op 31 aug is het
misschien beter de ploegen een kans te geven om de competitie even op te schuiven.
Volgens mijn interpretatie van de politie reglementering (zie website) mag men in een
bubbel van "10" sporten mits in respecteren van de veiligheidsmaatregelen.
Ik stel dan ook het volgende voor:
De ploegen die in het gewest Antwerpen moeten spelen nemen contact met elkaar. Ook
de andere ploegen mogen natuurlijk afspreken.
Zij die willen spelen, spreken af op welk tijdstip en datum. Bv ten laatste om 19:00
beginnen, in het weekeinde kan men misschien om 14:00 uur spelen. De vier spelers
hoeven dan niet allen aanwezig te zijn.
Zij die niet wensen te spelen, en we respecteren deze wens, dus men is verplicht om
een compromis voor een latere datum te vinden, proberen een vrije datum te vinden,
liefst in september, desnoods later. Ten laatste EIND oktober.
Nederlandse spelers of spelers die in Nederland wonen wordt gevraagd 14 dagen in
quarantaine te gaan na een bezoek in de provincie Antwerpen. Indien nodig dienen zij
afspraak te maken deze wedstrijden uit te stellen. Mogelijk kunnen zij de situatie nog
even opvolgen, moest de toestand veranderen.
Wacht niet tot de tegenstrever reageert maar neem zelf contact. Als u niet kan/wilt
spelen bekijk dan alvast de mogelijkheden van uw team voor data waarop zou kunnen
verschoven worden, alvorens contact te nemen.
Indien u tot een akkoord komt, mag u dit doorgeven en zal ik de kalender aanpassen.
Vermeld steeds duidelijk het wedstrijdnummer en stuur alle berichten naar mij en naar
uw tegenstrever.
Alles is natuurlijk afhankelijk van de wetgeving die bijna dagelijks veranderd. Wij zullen
deze op de voet volgen en bijsturen indien nodig.
Indien onduidelijkheden, aarzel niet om contact op te nemen. Mogelijk moeten wij
natuurlijk ook eerst info inwinnen.
Respecteer de reglementering, wees voorzichtig uit respect voor anderen en neem geen
risico's. U speelt op eigen verantwoordelijkheid.
Laten we samen Covid 19 verslaan,
Louis

