
 

 

WCD en WSC District West 2020/2021 
Organiseren competities niet haalbaar 

 

Aan de verenigingen in district west, 

Het districtsteam heeft onderzocht of het qua beschikbare accommodaties in deze tijd van Corona 
haalbaar is om de WCD en de WSC komende winter te organiseren.  

Om veilig met 1,5 m afstand te kunnen spelen is er ruimte tussen de speelbanen nodig; we zijn 
hierbij uitgegaan uit van banen met een minimale afmeting van 3 x 12 m en daartussen een ruimte 
van minimaal 1,5 m zodat alle spelers zonder problemen onderling afstand kunnen houden. 
Daarnaast is in veel accommodaties ook de kantine ruimte een beperkende factor.  

WCD: Voor de WCD is per poule van 16 teams een hal nodig met minimaal 8 banen met tussen de 
banen een ruimte van minimaal 1,5 m. Er zijn geen hallen in het district waar met deze restricties 
meer dan 1 poule van 16 teams zou kunnen spelen, dus moet iedere poule van 16 in een aparte 
hal spelen. Voor de WCD zijn bij een volledig ingevulde competitie dan minimaal 7 accommodaties 
nodig per speeldag.  De verenigingen met een hal met de benodigde afmetingen is gevraagd of zij 
de accommodatie beschikbaar wilden cq konden stellen om 16 doubletten te ontvangen.  
Natuurlijk is dit niet alleen een kwestie van kunnen, maar ook van bereidheid bij de vereniging.  
Iedere vereniging heeft daarin haar eigen afwegingen gemaakt.  

Deze inventarisatie heeft opgeleverd dat het niet mogelijk is om de WCD komend seizoen te 
organiseren. 

WSC: Ook voor de WSC is een vraag uitgezet naar de deelnemende verenigingen wat hun 
bereidheid en mogelijkheden zijn om één of meerdere ontmoetingen te ontvangen en op hoeveel 
speeldagen.  Tevens is gevraagd hoeveel teams ze dan verwachten aan te melden.  Ook hier 
gelden weer dezelfde resticties wat betreft banen en kantine capaciteit met inachtneming van de 
Corona regels. 

Ook hier is gebeleken dat het met de beschikbare capacitiet in de accommodaties niet mogelijk 
is om de WSC te organiseren. 

Verdere argumenten van de verenigingen waren begrijpelijke zorgen wat betreft ventilatie en veel 
potentiele deelnemers in de risicogroepen. Ook waren er veel verenigingen die al aangaven dat er 
beduidend minder deelnemers zouden zijn waardoor in ieder geval de WCD niet representatief 
zou zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. We willen niet dat veel verenigingen competitie-
plaatsen zouden verspelen in verband met zorgen over de veiligheid. 

Alles in ogenschouw nemende heeft het districtsteam besloten om vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van hallen en het feit dat veel teams zouden afhaken in verband met risico’s 
van binnen spelen de WCD en de WSC komende winter niet te organiseren.  
Natuurlijk is het de bedoeling dat ze volgend jaar weer verder gaan. 

Hartelijke groet, 
 
Namens het districtsteam,   
Andries Wijand 
Coördinator wedstrijdzaken District West 


