Zaalcompetitie vs coronacrisis
Beste ATBS’ers,
Ongeveer 7 maanden geleden nam het coronavirus ons land over. We gingen in lockdown, met de
verwachting dat we na enkele maanden het virus zouden overwinnen en we het normale leven weer terug
konden hervatten.
Jammer genoeg is ondertussen duidelijk geworden dat het virus hardnekkig blijft rondtrekken over de hele
wereld. Niemand had ooit verwacht dat we op dit moment nog steeds dagelijks moesten omgaan met
ontsmettingsgel, mondmaskers, beperkte sociale bubbels, enz.
Vanaf midden augustus konden we onze trainingen opstarten en een dikke maand later ging de
veldcompetitie ook van start. Het weerzien op en naast het veld was leuk! Hoewel de rust van de
lockdown voor sommigen een welgekomen ‘pauze’ was, werd toch al gauw duidelijk dat het clubleven ook
gemist werd.
Maar… zoals reeds gezegd, circuleert het coronavirus nog steeds. De cijfers van de voorbije weken liegen
er niet om. De situatie in België is niet erg veelbelovend en ook in onze buurlanden gaat het terug
bergafwaarts.
We mogen dan wel terug sporten, maar de vraag blijft hoelang dit nog zo zal zijn. Ook binnen de KBKB is
dit een bezorgdheid en werd er bijgevolg flink gediscussieerd over het al dan niet spelen van de
zaalcompetitie. Na veel duw- en trekwerk tussen de clubs en de KBKB werd er een stemming gehouden die
zou beslissen over de zaalcompetitie per reeks.
Het resultaat van de stemming voor onze reeks was dat er een verkorte zaalcompetitie zou worden
gespeeld, met vrijwillige deelname en dus zonder officieel klassement (geen mogelijkheid tot
promotie/degradatie). Na een gezamenlijk overleg tussen bestuur, coaches en ploegverantwoordelijken
van ATBS werd beslist om niet deel te nemen aan de zaalcompetitie voor U19 en seniorenploegen. Er zal
dus niet gespeeld worden in Den Drab, maar de zaaltrainingen gaan wel nog door. We hopen dit jaar
opnieuw op een eerder zachte winter zodat we toch ook regelmatig een oefenwedstrijd kunnen
organiseren op ons terrein.
Deze beslissing werd genomen om allerlei redenen. We willen vooral de gezondheid van onze leden
voorop stellen. Bij indoor wedstrijden is het risico nu eenmaal hoger dan wanneer we in openlucht spelen.
Daarnaast moeten we ook rekening houden met het financiële plaatje. De zaalperiode brengt immers
steeds hoge kosten voor zaalhuur met zich mee.
Bovendien is het op dit moment ook erg onzeker of de zaalcompetitie überhaupt zou kunnen gespeeld
worden. Met het steeds stijgende aantal besmettingen per dag is de kans reëel dat indoor sporten
binnenkort terug verboden wordt.
ATBS wilde deze beslissing niet afwachten en kiest ervoor om het gezond verstand en buikgevoel te volgen.
We hopen te mogen rekenen op jullie begrip bij deze moeilijke beslissing.
Blijf gezond!
Sportieve groeten,
Bestuur ATBS

