DISTRICT NOORD WEST NEDERLAND
Van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Geachte biljartleden van District KNBB Noordwest Nederland
Helaas kan de avond competitie in het district Noordwest Nederland de
komende 3 weken geen doorgang vinden i.v.m. de door de overheid
opgelegde Corona regels
Op de persconferentie van 12/11 zijn diverse maatregelen afgekondigd die
de horeca raken en daarmee ook de biljartsport.
Nu is bekend dat sportaccommodaties ook na 20:00 uur open mogen zijn
maar accommodaties waarvan de hoofdfunctie horeca is moeten om 20:00
uur sluiten. Voor wijkcentra is afgekondigd dat zij om 18:00 uur moeten
sluiten.
Verder kan de recreanten dag competitie gewoon doorgang vinden met in
achtneming van de basis regels en de QR code check
Verder verzoek ik u om aan de aanwijzingen van de Lokaalhouders, CQ
bestuurders , wedstrijdleiders van de Verenigingen op te volgen en aan de
gestelde regels te houden zoals hieronder weergegeven.
Steeds meer mensen zijn besmet
Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.
Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis.
Daarom zijn er vanaf zaterdag 13 november om 18.00 uur nieuwe regels.
Deze regels gelden tot zaterdag 4 december 2021.
Regels voor sporten
Er mag geen publiek bij sport. Niet bij amateurs en niet bij betaalde sporten.
Sporten en sportwedstrijden mogen. Binnen en buiten. Voor amateurs en
betaalde sporters
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Basisregels

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
Ook als u al geprikt bent.








Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen.Ook als ze al geprikt zijn.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Geef andere mensen geen hand.
Was vaak en goed uw handen.
Hoest en nies in uw elleboog.
Zorg voor frisse lucht in huis.

De QR code check blijft ook in stand indien geen geldige code wordt de
Toegang tot de Lokaliteit geweigerd zie eerdere berichtgeving
Tevens zal er in overleg met de deelnemers van de te houden
voorwedstrijden en teamwedstrijden in deze periode
In overleg met de Spelers of deze naar de weekenden kan worden getild
zodat er wel gespeeld kan worden (dit dient plaats te vinden door de
Organiserende Biljartvereniging waar de wedstrijd wordt gehouden)
Wij zullen u verder berichten indien er nieuwe informatie binnenkomt van
de KNBB KVC met betrekking tot gewestelijke finales
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, verblijven wij
Namens bestuur KNBBNWN
Secretaris KNBBNWN
Dick Nannes
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