Beste deelnemers van de Knoalcup 2021,

Nog 2 weken en de Knoalcup 2021 staat gepland. Enige communicatie is wel op zijn plaats. Hoe zit
het met de Corona maatregelen?
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Afgelopen woensdag hebben 13 piloten laten zien dat trainen van de deltavlieg
vaardigheden uitstekend kan gebeuren met de huidige corona maatregelen. De
praatgroepjes bleven beperkt tot 4 en er bleef een gepaste afstand onderling. We kregen
zelfs complimenten van de voorzitter van onze vliegclub, dat er zo goed rekening werd
gehouden, zelfs tot het afbouwen toe.
Dat betreft mag de Knoalcup training 2021 doorgaan.
Echter een puntje is dat de campings moet nog tot 20 april gesloten zijn, en dan volgen er
nieuwe maatregelen. Of deze soepeler zullen zijn voor het 2e weekend is nog de vraag, of ze
aangescherpt worden zou ook zomaar kunnen met de hoge besmetting cijfers (18 t/m 24 en
70 t/m 79 jaar)
Een optie zou kunnen zijn vr 16 t/m zo 18 april 2021 bij goed weer Knoaltraining door laten
gaan, echter er kan géén gebruik gemaakt worden van de camping. Misschien b&b’s of cityhotel te Stadskanaal, of gewoon op en neer rijden.
Je zou ook kunnen kiezen om een dag minder mee te doen met de training, zodat het aantal
piloten ook een beetje gespreid wordt.
Andere optie zou kunnen zijn het 1e weekend laten vervallen en het 2e weekend vr 23 t/m zo
25 april 2021 door laten gaan in de hoop dat de regels versoepeld worden.
Het laten vervallen van het 1e weekend zou wel heel erg jammer zijn als het dan prachtig
weer is.
Ook nog een optie is om beide weekenden door te laten gaan, dat men zelf 2 mooie dagen
uitkiest.
Het opnemen van de tracks en het beoordelen van de score blijven we wel doen, omdat dit
ook bij de skills hoort.

Een vraag aan jullie allen is, of jullie een praktisch idee hebben hoe de Knoalcup training in te delen.
In afwachting van jullie reacties,
Groet Rinus
Opmerking: de Duitse DragonFly kan dus ook niet in Nederland zijn i.v.m. de corona maatregelen.

