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Helden, 07 april 2020 

 

Aan: Verenigingen aangesloten bij de NBB 

 

Betreft: Uitvoeringsbesluit stopzetten en afronden avondcompetitie 2019-2020 

 

Geachte secretaris, beste beugelvrienden, 

 

Zoals u weet heeft de corona-crisis de sportwereld voor een groot deel stilgelegd. Op last 

van de overheid zijn alle sportverenigingen vanaf 12 maart gesloten. Die sluiting duurt in 

ieder geval nog tot 28 april, maar ook daarna is de verwachting dat het nog even duurt 

voordat we weer kunnen gaan beugelen. 

Daarom heeft het NBB-bestuur, in nauw overleg met de Commissie Wedstrijden, krachtens 

artikel 23, lid 7 van de Statuten besloten om de resterende wedstrijden van dit seizoen niet 

meer te spelen. Concreet betekent dit het volgende: 

Voor de Avondcompetitie: 

- De Bekerfinales zullen niet meer gespeeld worden en dit seizoen zijn er geen 

bekerwinnaars. 

- De resterende wedstrijden in alle klassen worden niet meer gespeeld. Er worden 

geen kampioenen aangewezen en promoveren geen teams.  

- De teams die onderaan staan op het moment van stilleggen zullen degraderen. 

Hiertoe is besloten omdat deze teams duidelijk onderaan staan en beter op hun 

plaats zijn in een klasse lager. 

- Volgend seizoen zal ernaar worden gestreefd om in alle klassen met 11 teams te 

beugelen. 

Voor de Middagcompetitie: 

- De resterende wedstrijden worden niet meer gespeeld. 

Voor de Best of Brabant-competitie: 

- Deze competitie was al afgemaakt. 
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- De bekerwedstrijden zullen niet meer worden gespeeld.  

- In overleg met de BoB-beugelaars is besloten om de Persoonlijke Kampioenschappen 

BoB in augustus alsnog te spelen. 

 

Wij betreuren het zeer dat het seizoen niet op een normale manier heeft kunnen eindigen, 

maar het belang van de gezondheid van onze leden gaat voor alles. We rekenen dan ook op 

uw begrip voor dit besluit, we hebben gemeend dat deze aanpak de meest passende is in de 

huidige situatie. 

Desalniettemin kunt u met vragen of opmerkingen bij ons terecht via 

secretariaat@beugelen.nl. 

Tot slot hopen we deze periode zo snel mogelijk achter ons te laten en weer de beugelbaan 

op te kunnen. Tot die tijd: past u goed op uzelf en op elkaar! Samen staan we sterk en 

komen we door deze tijd heen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan Hoeijmakers 

Secretaris 

 

 

mailto:secretariaat@beugelen.nl

