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Beste Sportliefhebbers, 
 
Wat reeds een tijdje hangende was wordt  hierbij definitief :  
Ten gevolge van COVID-19 ( Coronacrisis) wordt ook in het Amateursport West Vlaanderen de reguliere 
kompetitie 2019-2020 noodgedwongen stopgezet!  Sprekende in naam van het bestuur van het AS West 
Vlaanderen ben ik overtuigd dat dit de enige realistische en correcte beslissing is. (Gezondheid boven 
alles!!) 
Al behouden wij een sprankeltje hoop om alsnog de ½ finales en finale Zaterdagbeker af te werken op de 
terreinen van Koolkerke ( al hangt dit uiteraard af van de beslissingen van het corona crisisteam op 
19/04/2020!!). Ook wat de bekercompetitie Veteranen betreft  bekijken we dit na 19/04/2020! “Hoop doet 
Leven”!! 
 
Wat de reguliere competitie 2019-2020 betreft zijn de tussenstanden, opgemaakt na 06 maart 2020, 
daarmee ook de eindstanden, met volgende resultaten als gevolg : 
Zaterdag 1ste Afdeling : Kampioen : FC Octopussy  -  Daler : San Siro 
                 2de Afdeling : Kampioen : Snooker Palace -  Daler : FC Assebroek 
                 3de Afdeling : Kampioen : Sportavrienden 
 
Veteranen : Reeks A : Atletico Brugge -  Reeks B : VKSO Zerkegem. 
 
Waarschijnlijk maakt u nu de opmerking :  
“ Wat met de bijkomende promovendi / degradanten”?  
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden inzake beëindigen van de reguliere competitie en ,  de geest van 
sportiviteit in gedachte, lijkt het gegeven van : ‘1 stijger ( = kampioen) , 1 daler (=laatst gerangschikte) de 
meest correcte/logische!  
 Is dit een ideale oplossing? We beseffen maar al te goed dat  elke genomen beslissing voer zal  zijn voor 
discussie met daarbij uiteenlopende  meningen. Wees er evenwel van overtuigd dat deze genomen 
beslissing niet zomaar wordt genomen doch daarbij vooral het sportief ‘overleven’ van alle ploegen onze 
doelstelling is. 
 
Hou het nu vooral gezond!! 
 
Sportieve groeten, 
 
Patrick Van Hevel 
Voorz. AS W.-Vl. 
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