
Aan alle voorzitters, secretarissen en wedstrijdleiders van ons district, 

Ons district kampt momenteel met twee grote tegenvallers. De eerste en meest tragische is dat onze 

Wedstrijdleider PK, Simon Pattiata, met zijn gezondheid kampt en op doktersadvies zijn 

bestuurstaken per onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Uiteraard gaat zijn gezondheid vóór. 

Simon, bedankt voor je inzet en wij wensen je van harte beterschap, hopelijk doet de rust je goed. 

Wij zijn nu op zoek naar een opvolger. Vooralsnog neemt Christoffel van Esterik als interim de taken 

van Simon over, waarbij ondergetekende hem ondersteunt en tijdens zijn aanstaande vakantie 

vervangt. Gelieve alle mails m.b.t. de PK’s tot nader order naar ons allebei te sturen. 

De andere tegenvaller betreft de PK-agenda. Door een misvatting is uitgegaan van een te korte 

inschrijftermijn voor de diverse Gewestelijke finales. Die inschrijftermijn is er niet voor niets. Ons 

district kent ook een inschrijftermijn waar wij ons aan houden en waarop wij niet graag 

uitzonderingen maken omdat dat veel ‘last minute’ werk met zich meebrengt met alle kans op 

fouten. Hetzelfde geldt voor het Gewest: een enkele uitzondering kan gemaakt worden, maar een 

heel seizoen te laat inschrijven is voor de Wedstrijdleider van het Gewest niet acceptabel. Kortom: 

wij zullen vrijwel alle Districtsfinales tenminste één week moeten vervroegen, anders kunnen onze 

districtskampioenen geen Gewestelijke finales spelen. 

Het Bestuur staat nu voor de lastige taak om binnen korte tijd de PK-agenda volledig te herzien 

terwijl het seizoen al in volle gang is. Wij zullen met alle locatiehouders moeten overleggen wat wel 

en niet kan. Na verspreiden van de nieuwe agenda zullen alle PK-deelnemers moeten kijken of de 

nieuwe data in hun agenda passen. Deelnemers die daardoor verhinderd zijn kunnen zich melden, 

het inschrijfgeld zal via hun vereniging gerestitueerd worden. Daar tegenover staat dat, mochten er 

nog leden zijn die in eerste instantie verhinderd waren maar volgens de nieuwe PK-agenda wél 

kunnen spelen, zij van harte uitgenodigd worden om zich alsnog in te schrijven. Het Bestuur 

excuseert zich voor alle verwarring en ongemak en hoopt dat men zich realiseert dat wij ook maar 

mensen zijn. 
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