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De spreekwwoordelijke kogel is door de kerk: in het kader van de verstrengde 

Coronamaatregelen, zowel Federaal als Gewestelijk, hebben de VDA en de KMSH in 

samenspraak,  besloten de GP en de Bekers  Belgische Ring 2020 te annuleren. 

Nadat de eerste Grote Prijs in 1926 werd ingericht stellen wij de eerste annulatie vast 

in 1939, het begin van WO II. Niettegenstaande alle mogelijkheden werden bekeken, 

kwamen alle organiserende participanten tot dezelfde vaststelling: het was totaal 

onverantwoord en volstrekt onmogelijk om in het oog van deze pandemiestorm 

dergelijke organisatie te laten doorgaan. Een domper op het seizoen 2020; ja, maar 

er zijn ook lichtpunten: heel wat clubs hebben bewezen zich uiterst felexibel  te 

kunnen opstellen en zich aan moeilijke omstadigheden aan te passen. Met 

bewondering hebben wij toegekeken hoe op wedstrijden en trainingen geldende 

protocollen stipt werden nageleefd. Op deze manier werd ons seizoen voor een groot 

deel gered. En vooral, wij bleven gezond!  De sectie dankt iedereen die zich 

daarvoor heeft ingezet: de VDA voor het opvolgen en verwerken van een zee aan 

maatregelen, het sportsecretariaat van de KMSH voor de wijzigingen in de kalender 

en de toelatingen, en last but not least, de clubs die de protocollen in de realiteit 

hebben omgezet. Uiteindelijk… de vereniging die op de valreep de droom zag 

voorbijgaan waar zij maanden pakken energie en middelen hebben ingestopt: de 

SRC Basse Sambre. In samenwerking met de stad Doornik en heel wat sponsors 

werd op neutraal terrein een project opgezet waar de hele sectie 1b fier mocht op 

zijn. 

Dit alles is niet voor niets geweest: we bewezen nogmaals dat onze sport, onze 

clubs, onze sporters” leven” en een ongelooflijke veerkracht vertonen.  Wij zullen die 

nodig hebben, want de volgende maanden worden er sowieso niet gemakkelijker op. 

Maar, voorlopig (uitzondering  HS Gewest) kunnen wij  op een veilige manier verder 

trainen en is dit niet de echte basis van onze sport?  

Wat de nabije toekomst brengt, kunnen wij niet zomaar voorspellen. Veel zal 

afhangen hoe wij allen samenwerken om onze gezondheid en die van onze sport te 

garanderen. 

 

 

PANDEMIE CORONA EVENAART TWEEDE 

WERELDOORLOG: GP en BEKERS 2020 AFGELAST 

 

 



 

 

Er komen ongetwijfeld nog belangrijke vragen:  het opstellen van de sportkalender 

2021 is er één van. (aanvullen voor 15.11.2020!) 

De sectie 1b, zal er, in samenwerking met de VDA alles aan doen, om de trein op 

een veilige manier op de sporen te houden om uiteindelijk, ook in onze sport, deze 

vijand te overwinnen. Wij houden u van de verdere evolutie op de hoogte. 

Hou jullie gezond! 

 

 

Het bureau van de sectie 1b 

 

 

 

 

 

  


