
 
 
 
 

 
 
 
Geachte clubvoorzitter, 
Geachte kapitein, 
 
 
Eindelijk wat nieuws betreft de competitie ! 
 
 
Tijdens de Raad van Bestuur van vorige woensdag 26 augustus werd 
beslist de competitie, ondanks de corona-problematiek, te laten 
plaatsvinden. We treffen hiervoor allerhande veiligheidsmaatregelen, 
en de competitie zal er in ieder geval een beetje anders uitzien dan wat 
jullie gewoon zijn. 
 
Per reeks wordt er door alle ploegen samen op één locatie gespeeld, 
dus op deze locatie spelen 8 ploegen, 8 tafels. De ene helft is een 
thuiswedstrijd (14/16 spellen), de andere helft is een uitwedstrijd (14/16 
spellen) . Er zullen dus voor elke ploeg 7 speeldagen zijn. 
 
De tafels moeten  allemaal uitgerust zijn met plexi kuchschermen, en 
mondmaskers zijn verplicht. Handgels en ontsmettingssprays zullen 
overvloedig aanwezig zijn.  Per tafel wordt door VBL gezorgd voor een 
volledig set spellen. Er zal ook gedurende de hele speelperiode een 
coronaverantwoordelijke door VBL  voorzien worden in het speellokaal. 
Deze moet toezien op de goede gang van zaken, en verzekeren dat elke 
speler zich aan het protocol houdt. 
De locatie zal zo centraal mogelijk gekozen worden voor betreffende 
reeks, zodat afstanden beperkt zullen zijn. 
 
Belangrijke opmerking bij deze competitie is dat je vrij bent om deel te 
nemen. Een ploeg die meent onder deze strikte maatregelen niet te 



kunnen/willen deelnemen zal naar volgend jaar toe haar plaats in de 
competitie-afdeling behouden. 
 
De data van de competitie vind je op de website van VBL, alsook de 
samenstelling van de verschillende reeksen. Let op : hier staan 14 data, 
waarvan jouw reeks er slechts 7 zal spelen. De juiste data en locaties per 
reeks zullen later worden meegedeeld. Het is vanzelfsprekend dat bij 
een eventuele plaatselijke lockdown betreffende wedstrijd verschoven 
wordt naar een latere datum. 
 
De ploegen die ingeschreven zijn, blijven in principe ingeschreven. 
Als een ploeg zich dit jaar wil terugtrekken uit de competitie, kan dat, 
per mail aan competitie@vbl.be  voor 8 september. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Leen Neels, 
competitieleider VBL      
0470 88 33 41 

 


