Sint Willebrord, 22-9-21

Beste Brabant Petanque 50 plus spelers,

Een paar weken geleden hebben de wedstrijdcommissie en de gastheerclubs
overleg gehad over een eventuele wintercyclus. De conclusie was dat we gaan
starten in november, natuurlijk rekening houdend met de door de overheid
opgelegde maatregelen.
Inmiddels is bekend dat de 1,5m regel komt te vervallen maar dat voor toegang
tot de horeca een coronapas (vaccinatiebewijs, negatieve test van max. 24 uur
oud of genezenverklaring van covid 19) verplicht is. Verder vragen wij u bij
gezondheidsklachten uiteraard thuis te blijven. Nu weten we natuurlijk niet hoe
e.e.a. op het moment van onze speeldagen er voor staat, maar zoals het er nu
voor staat mogen wij u niet toelaten tot de accommodaties zonder dit te
controleren.
De speeldatums zijn als volgt:


11 nov. Wij Liggen

Leemputtenweg 3

5482 ZZ Schijndel



25 nov. La Donnee

Gerschwinstraat 28

5012 AR Tilburg




9 dec. Mooie Boule
23 dec. Lover

Groenstraat 14 C
Weivelden 10

5258 TH Berlicum
5721 WD Asten



13 jan. PLOP

Sportlaan 3

5404 NM Uden




27 jan. PC Oisterwijk
10 febr. Haarens Buutje

Moergestelseweg 32 D
Nemelaerstraat 26 A

5062 JW Oisterwijk
5076 AR Haaren



24 febr.Littie of Littienie

Braakse Bosdijk 5

5703 HZ Helmond



10 mrt. PVT

Gerschwinstraat 20

5012 AR Tilburg

Inschrijven kunt u op de speeldag zelf per doublet aan de wedstrijdtafel, kosten
3,50 euro per persoon, vanaf 10.30u. Start wedstrijden om 11.00u.
Eerste partij door loting, daarna winnaars tegen winnaars. Uitbetaling na elke
partij in geld.
Op de finaledag bij PVT worden ook de cyclusprijzen uitgereikt aan alle spelers
die 6 of meer dagen gespeeld hebben. De beste 6 uitslagen tellen dan mee in de
einduitslag.
Indien we door omstandigheden de cyclus moeten stoppen, zullen de uitslagen
van de gespeelde dagen doorgeschoven worden naar de volgende zomercyclus
indien er ten minste 3 dagen gespeeld zijn op het moment van stoppen. Als er
maar 1 of 2 dagen gespeeld zijn zullen deze vervallen.

Verder zijn we nog op zoek naar een EHBO-er. Wilt u dit doen, of kent u iemand
die dit wil doen, neemt u dan aub contact op met een van onze commissieleden.
We hopen jullie natuurlijk allemaal in goede gezondheid te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,

Commissie Brabant Petanque 50-plus

i.o. Monique van Grootel

