Roosendaalse Biljart Bond

Beste biljarters,
Dinsdag 2 november j.l. is er een persconferentie geweest, waarin de Coronaregels toch
weer wat werden aangescherpt. Niet zonder reden: het aantal besmettingen loopt snel op.
Er moet dus wat gebeuren.
De Corona-regels zoals die vanaf 27 september gelden blijven van kracht voor cafés, zoals:
- alleen toegang op vertoon van een geldige QR-code:
- sluiting om 24.00 uur en
- het advies om geen handen te schudden en afstand te houden.
Het zijn maatregelen die bedoeld zijn om de dingen die het leven aangenaam maken weer
op een veilige manier te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een potje biljarten.
Het lijkt zo simpel: zonder geldige QR-code hoort niemand in het café aanwezig te zijn.
Maar we horen zo links en rechts dat dit toch niet overal goed gaat.
Jammer en daar maken wij ons als RBB-bestuur oprecht zorgen over. Het welzijn van onze
biljarters staat voorop. Veel leden zijn al wat ouder. Het laatste wat wij willen is, dat zij
elkaar gaan besmetten met het COVID-virus met alle gevolgen van dien.
Wij gingen er vanaf het begin van deze competitie van uit en gaan er nu nog steeds van uit
dat het spelen van de RBB-competitie in een omgeving moet kunnen gebeuren waar mensen
zich veilig voelen. Omdat je alleen maar met een geldige QR-code mag worden toegelaten in
een café zou dat ook zo moeten zijn.
We kunnen ons voorstellen, dat – wanneer ineens veel mensen tegelijk binnenkomen – er
een paar tussendoor glippen. Misschien is het een suggestie om dan je lokaalhouder
behulpzaam te zijn bij de controle. De scanner kun je gemakkelijk downloaden op je
telefoon. Controleren van het eigen team en de tegenstander is dan zo gebeurd en dan maar
hopen dat de lokaalhouder zijn verantwoording neemt voor de controle van de overige
bezoekers.
Diverse teams hebben zelf hun verantwoordelijkheid genomen en hebben spelers die niet
ingeënt waren en niet van plan waren zich wekelijks te laten testen teruggetrokken uit de
competitie.
We hebben in eerdere brieven al aangegeven, dat wanneer je ergens moet spelen tegen een
speler die geen geldige QR-code kan tonen, je daartegen niet hoeft te spelen en de wedstrijd
met 10-0 hebt gewonnen.
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