BVN ALV 2020
Agendapunt 13c: Voorlopige invulling seizoen 2020-2021
Vooralsnog hopen we dat we in september op de normale manier onze bowlingcompetitie kunnen opstarten.
Maar wat als dat niet het geval is en we leven nog steeds in een 1,5 meter maatschappij? Dan moeten we ons
voorbereiden op mogelijke ander scenario’s.
All American Bowling heeft inmiddels aangegeven de nodige maatregelen te gaan treffen (zie ook mail van 28 april jl.)
Met deze maatregelen in ons hoofd zijn er verschillende scenario’s bedacht waardoor het mogelijk zou moeten zijn
om in september toch te kunnen starten. Helaas een wat minder gezellige manier, maar we hopen uiteindelijk in de
loop van het seizoen weer “normaal” te kunnen gaan bowlen.
Uiteraard blijven we al het nieuws op de voet volgen en zullen we de mogelijkheden aanpassen naar de maatregelen
van dat moment. Misschien mogen we tegen die tijd wel in een klein groepje (= team) met elkaar op 1 baan. Als we
dan Europees systaam gaan gooien en met de schermen tussen de banen zoals AAB heeft bedacht, dan zou dit ook
een oplossing kunnen zijn.
Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere handelingen. Uiteraard gaan we soepel met een aantal zaken om
en we zullen niemand er op aankijken als men op een later moment anders beslist. Maar ook wij als bestuur moeten
weten waar we aan toe zijn. ALLEEN SAMEN KOMEN WE VERDER!!!!!!!!!!!!!! Aan de leden het vriendelijke verzoek om
ook deze houding aan te nemen.
Hieronder enkele opties voor als we toch in een ander vorm zouden moeten gaan bowlen. Denk er alvast even over
na, zodat u op de digitale vragenlijst ALV die u krijgt toegestuurd op 19 mei kan aangeven welke optie u het beste lijkt.
Misschien heeft u zelf ook nog een andere optie, dan kan dit ook op de vragenlijst worden aangeven. Mocht u op het
moment dat u dit leest ook al iets hebben bedacht, geef dit dan alvast door via bvn019@gmai.com zodat we uw optie
nog kunnen meenemen op de vragenlijst.

Optie 1
19.45u Aanwezig zijn alle spelers van desbetreffende avond.
Alle 1e personen van de 8 teams gaan direct naar de hun toegewezen baan.
De overige spelers nemen ergens in het gebouw plaats met inachtneming van de 1,5 meter.
20.00u De 1e spelers van elk team beginnen de competitie.
Deze 1e speler speelt 3 games achter elkaar, Europees systeem.
Vul tussendoor de scores in.
Na 3 games het scoreformulier laten liggen.
Daarna direct van de baan af met meeneming van alle eigendommen en plaatsnemen in het gebouw.
20.30u AAB maakt schoon.
20.45u De 2e persoon van elk team neemt op de baan van zijn team plaats en start de competitie. Ook deze
personen gooien 3 games achter elkaar. Tussendoor scores invullen en na de laatste game scoreformulier
laten liggen en plaatsnemen in het gebouw.
21.15u AAB maakt weer schoon
21.30u De laatste persoon van elk team begint zijn competitie en speelt 3 games.
Na de totale puntentelling de scoreformulieren op de baan laten liggen.
Daarna direct van de baan af.
22.00u AAB maakt schoon

Optie 2
19.45u Aanwezig zijn alle spelers van desbetreffende avond.
De 3 spelers van 2 teams worden verdeeld over de 8 banen.
20.00u Alle 6 spelers van beide teams beginnen de competitie.
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Er worden 3 games achter elkaar gespeeld, Europees systeem.
Tussendoor worden de scores ingevuld.
Na de 3 games kan het individuele scoreformulier op een tafel achter de banen worden neergelegd.
AAB maakt schoon.
Hetzelfde wordt herhaald met de volgende 2 teams.
AAB maakt schoon.
Teams 5 en 6 kunnen hun competitie starten op dezelfde manier.
AAB maakt schoon.
De laatste 2 team beginnen hun competitie.
AAB maakt schoon.

• Bij optie 2 kan er ook voor gekozen worden om alleen de spelende teams op het toegewezen tijdstip aanwezig te
laten zijn. Bijvoorbeeld 19.45 uur team 1 en 2 aanwezig, om 20.30 team 3 en 4 aanwezig en team 1 en 2 naar
huis. Zo wordt verder gegaan totdat alle teams van die avond hebben gespeeld.
• Mocht een en ander toch niet uitkomen dan kan eventueel nog worden uitgeweken naar de donderdag.
• Bij optie 2 zal een zo eerlijk mogelijke verdeling worden gemaakt zodat iedereen een keer vroeg, midden of laat
speelt.

Optie 3
Variant van optie 1, maar dan om en om 1 game.
Dus eerst spelers 1 van alle teams 1 game, dan spelers 2 van alle teams 1 game, dan alle spelers 3, etc.
En zo hetzelfde voor de 2e en 3e game.
Minder wachten op elkaar maar qua schoonmaken wel meer werk, dus misschien later klaar?
• Optie 1, 2 en 3: misschien moeten we, gezien het tijdsbestek, deze competitievormen eerder beginnen, bijv. om
19.30 uur. Dat weten we na de eerste speelweek.

Optie 4
Later in het seizoen beginnen.
We wachten met de competitie tot we weer op een normale manier kunnen starten.
Dit heeft natuurlijk consequenties. Wanneer zullen we dan weer kunnen beginnen? Misschien wordt het dan maar
een halve competitie.

