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Veenendaal, 14 april 2020
Beste vrienden van het bowlen,
Het zijn hele bijzondere tijden waarin we zijn terechtgekomen. We hadden nooit kunnen vermoeden
dat ons leven zo bepaald zou worden door een virus. Maar het gebeurt. Natuurlijk hopen we op de
allereerste plaats dat het goed gaat met de gezondheid van iedereen. Wij hebben geen echt beeld
van of en zo ja hoeveel bowlers fysiek getroffen zijn door het virus. Het kan bijna niet anders dat niet
al onze leden de dans ontsprongen zijn. Indien je daartoe behoort wensen wij je alle sterkte met het
herstel.
Afgelastingen
Door alle verordeningen heeft het sociale isolement zich aangediend. Op allerlei gebieden heeft dit
consequenties. Ook voor sportend Nederland, in ons geval bowlend Nederland. Alle leagues,
toernooien en evenementen zijn tot nader order afgelast. Ook de recreanten die af en toe een baan
huurden, moeten door sluiting van de bowlingbanen hun sportieve verzetje missen.
Wat dat betreft is dit een slechte tijd. Wij kunnen onze sport niet meer beoefenen en de
bowlingondernemers lijden door de sluiting ook financiële schade. Er is momenteel nauw contact met
NOC*NSF om te bespreken in hoeverre onze federatie kan participeren in de beschikbaarstelling van
geld. De bowlingondernemers schakelen hun instanties in om, als de tijd daar is, een heropening
mogelijk te maken.
Het is nog niet helder wanneer er een versoepeling van de maatregelen komt, de bowlinghuizen
geleidelijk weer open kunnen en de spelers weer kunnen trainen en spelen.
Een ding is zeker, er komt een “na-corona tijd”.
Saamhorigheid en loyaliteit
Regelmatig zien, horen of lezen we dat er een beroep wordt gedaan op saamhorigheid. Alleen samen
worden we Corona de baas. We moeten elkaar steunen in deze moeilijke tijden, het zou fijn zijn als
we enige loyaliteit naar elkaar kunnen betrachten.
Als het spelen straks weer mogelijk is, moeten we er nu voor zorgen dat er op dat moment nog
verenigingen zijn en dat er nog bowlinghuizen zijn. Wij doen ons best met de ons beschikbare
kanalen, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de herstart.
Daarom doen we dan ook de oproep, zeker in deze tijd van vertwijfeling, om zoveel mogelijk je
vereniging en je bowlinghuis trouw te blijven. Blijf elkaar steunen, laten we er gezamenlijk voor zorgen
dat als het zover is, we met zijn allen onze mooi sport weer volop en in de volle breedte kunnen
beoefenen.
Met vriendelijke groet mede namens
Frits van Dijk, voorzitter Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers en
George van Kints, Bowling Vereniging Noordwijkerhout(19)
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