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Zaterdag 31 oktober 2020
Heren A – Tectum Achel

Corona … und keine Ende
Beste leden, ouders, vrijwilligers en sympathisanten,
Corona en contact, twee woorden met de c als beginletter, ze zijn al maanden vrijwel onafscheidelijk in
de communicatie van de overheid, in de pers of in berichtgeving van verenigingen als de onze.
Interpersoonlijke communicatie en contacten tussen mensen, het zijn fundamenten van onze
samenleving die onder onze voeten werden weg geslagen of op zijn minst een pak moeilijker geworden
zijn. Dat je een crisis als deze nodig hebt om de werkelijke waarde te beseffen van wat we als
vanzelfsprekende verworvenheden beschouwen … het is een bijzondere gedachte. Corona, contact,
crisis en communicatie: dat in deze paragraaf vier woorden bij elkaar staan die met een c beginnen is
louter toevallig, maar als samenvatting van de uitdagingen waar sportverenigingen als afspiegeling van
de samenleving vandaag voor staan, kunnen ze wel tellen.
Corona is een gesel voor onze communicatie. Deze Nieuwsflash heeft de voorbije weken al meermaals
in de steigers gestaan en telkens werd de inhoud ingehaald door de actualiteit. We hadden hier
bijvoorbeeld graag met enige trots terug gekeken op de start van de campagne 2020-2021, maar
ondertussen kunnen de meeste laden van de VHL-kast alweer voor een tijd op slot. Kijk op de
clubwebsite de pagina “VHL Corona Updates” er maar eens op na: de frequentie van de updates ging in
de loop van oktober de hoogte in. Het nieuws van 29 oktober was dat na het opschorten van de U11
competitie nu ook de trainingen voor de allerjongsten niet meer mogelijk zijn. En dat al zeker tot en
met 19 november. En een dag later werden de schroeven voor de samenleving nog wat meer
aangedraaid.
Voor onze activiteiten is het nu wel heel duidelijk geworden. Trainingen en wedstrijden zijn voorlopig
niet meer mogelijk, en dat zowel voor de senioren als voor alle jeugdcategorieën. Met uitzondering
voor de professionele sporters, maar zonder publiek. Dat betekent dat we op de zeer korte termijn
enkel kunnen uitkijken naar enkele wedstrijden van Heren A, te beginnen tegen Tectum Achel op
zaterdag 31 oktober. Bekijk zeker het programma voor de komende 14 dagen op pagina 2.
Volg de ontwikkelingen op onze website: http://www.volleyhaasrodeleuven.be/ We komen zo snel
mogelijk bij jullie terug. Tot zo lang: houd het veilig en zorg goed voor elkaar. Met z’n allen samen
komen we hier wel uit!
Het bestuur van BDO Haasrode-Leuven en het CoronaSafe Team

Kalender Heren A tot midden november 2020
Deze informatie kwam reeds gedeeltelijk aan bod op de openingspagina, maar hier kijken we nog iets
verder vooruit in de kalender van Heren A. Die wordt zelfs heel druk, met niet minder dan vijf
wedstrijden in pakweg twee weken. Veertien dagen vooruit kijken in de tijd is tegenwoordig een
gewaagde onderneming, maar hier gaan we:
Zaterdag 31 oktober: Heren A – Tectum Achel (20.30u)
Woensdag 4 november: Heren A – Decospan Volley Team Menen (20.30u)
Zaterdag 7 november: VC Greenyard Maaseik – Heren A (20.30u)
Woensdag 11 november: VBC Waremme – Heren A (18.00u)
Zaterdag 14 november: Heren A – Lindemans Aalst (16.00u)
Alle thuiswedstrijden hebben uiteraard plaats in het sportcomplex van Haasrode, maar zonder publiek.
Wij brengen jullie de komende weken zo goed en zo snel als mogelijk op de hoogte van eventuele
wijzigingen en hopen jullie binnen afzienbare tijd opnieuw te kunnen ontvangen in onze sporthal te
Haasrode.
De wedstrijden van Heren A kunnen gevolgd worden op de livestream van de Euromillions Volley
League: https://euromillionsvolleyleague.be/MainStreaming.aspx?filsts=onto

Geen recreatietornooien in 2020-2021
Het was een mooie traditie: het recreatietoernooi in de sporthal van Haasrode, elke vrijdag
voorafgaand aan een van de korte schoolvakanties. In normale omstandigheden zouden we er op
vrijdag 30 oktober aan begonnen zijn, maar ook voor dit initiatief betekende corona een streep door de
rekening. Het bestuur besliste enkele weken geleden reeds om het recreatietoernooi dit seizoen alvast
niet meer te organiseren. Hopelijk kunnen we er in het seizoen 2021-2022 opnieuw mee aanknopen.
We danken de trouw deelnemende ploegen alvast voor hun begrip en medewerking.

Consulteer regelmatig de clubwebsite
Het zal wel duidelijk zijn dat we niet bij elke wijziging van de coronaregels een nieuwsflash kunnen
uitsturen. Vanuit de club volgen we de situatie en de beslissingen die een impact hebben op onze
werking uiteraard op de voet. Om zo kort mogelijk op de bal te spelen, werd op de clubwebsite de
speciale rubriek “VHL corona updates” gecreëerd, met de subrubrieken “algemeen”, “jeugd 12 jaar en
jonger”, “jeugd + 12 jaar” en “senioren”. Het is beslist een goed idee om de evolutie daar te volgen:
http://www.volleyhaasrodeleuven.be/Homepage.php en https://sites.google.com/view/vhlcorona/

STEUN DE LOKALE
LOKALE RESTO’S !
De horeca wordt ongenadig hard getroffen door de coronacrisis en de
maatregelen om het coronavirus te bestrijden. VHL wil
wil de lokale
restaurants een hart onder de riem steken.

Daarom zet de club - samen met de Stad Leuven, gemeente OudOud
Heverlee, OH Leuven en Leuven Bears - het take away aanbod van resto’s
uit de regio in de schijnwerpers.
Restaurants uit het Leuvense mogen hun take away aanbod sturen
naar info@ohl.be.. Graag ook de naam van het restaurant, het soort
keuken en de link waarop de Leuvense fans kunnen bestellen doorgeven
op dat mailadres.
Het overzicht van de deelnemende resto’s vindt u op de volgende link van
OH Leuven: https://www.ohleuven.com/horeca Hier wordt het aanbod
gebundeld en kunt u ook uw take-away
take away menu bestellen. Steun de lokale
horeca in deze moeilijke tijden. Daarnaast zullen de clubs regelmatig het
take away aanbod van telkens één restaurant
restaurant in de picture zetten
z
op hun
sociale mediakanalen. Samen sterker in moeilijke tijden.

