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Door het coronavirus kwam er helaas een abrupt einde van het seizoen 2019-2020. 

Vanaf 23 maart gingen alle lokaliteiten en clubgebouwen dicht en kon het ‘libre groot 

invitatietoernooi’ en het ‘E.O.T.’ bij de Liefhebber onder leiding van B.C.S. niet meer 

worden gespeeld. 

Ook het kampioenschap ‘libre algemeen’ kon daardoor niet meer georganiseerd 

worden. 

De voorronden 4e klas libre en 3 banden 3e klas alsmede 3 banden 2e klas seizoen 

2020-2021 die gepland waren in de periode maart/april en juni konden hierdoor ook 

geen doorgang vinden. Deze voorwedstrijden zullen nu in september en oktober 

worden gespeeld. 

Veel dank aan de mensen voor het beschikbaar stellen van hun accommodaties en 

de prettige samenwerking. Voor nu wensen we de lokaliteithouders veel sterkte in 

deze onzekere tijd. 

Ook alle verenigingen bedanken wij voor de organisatie van alle voorrondes en 

finales.  

In het voorzitters- secretaris overleg was er goedkeuring om de districtsfinale drie 

banden groot 3e klas terug te brengen tot 6 deelnemers omdat met 8 spelers het te 

veel tijd kost. Dit voorstel wordt op de ALV in stemming gebracht. 

De meest aansprekende prestaties leverde Rob Kok die op uitnodiging meedeed aan 

de topklasse. Hij werd kampioen en promoveerde naar de matchtafel. Rob, van harte 

gefeliciteerd met deze prestatie! 

Karel van den Berg was uitgenodigd voor het NK libre klein 1e klas in Nederweert. 

Maar helaas kon ook dit toernooi door de corona geen doorgang vinden. We hebben 

Karel een bloemetje bezorgd om deze teleurstelling enigszins te verzachten. 

Verder hebben we dit seizoen 2019-2020 gespeeld met % caramboles dit wordt in 

seizoen 2020-2021 % moyenne. 

Wij wensen iedereen ondanks alles een fijne vakantie zover mogelijk, een mooie 

zomer en vooral ook een sportief seizoen 2020-2021. 

PS: inschrijven voor PK, zoals elk jaar: uiterlijk 1 juni. 

 

Met vriendelijke groet, Arnolda Kost en Piet Pols 


