
 

Beste biljartverenigingen, 

Vervolg Covid-19 virus: Een wel heel bijzondere start van dit nieuwe biljartseizoen.  

De ALV van 13 mei is uitgesteld, eerst naar 17 juni, maar uiteindelijk werd het 2 september. I.v.m. de 

1,5 meter maatregel is uitgeweken naar De Draaikolk in Den Helder; vanzelfsprekend volgens het 

opgestelde protocol. Een aantal verenigingen waren niet aanwezig. Deze zijn aangeschreven. Ook 

mochten we in september voorzichtig beginnen met wedstrijden. Echter, door de weer oplopende 

besmettingen is helaas op 14 oktober het besluit genomen dat alle wedstrijden tot tenminste           

10 november opgeschort worden.  

Maar ook na 10 november was er nog geen versoepeling. Jammer voor ons als biljarters, maar een 

drama voor de horeca en aanverwante gelegenheden. Op maandag 14 december een nieuwe 

(dramatische) toespraak door de M.P. Vanaf 15 december t/m 19 januari gaat Nederland weer in 

Lock down.  

Op 7 januari 2021 werden we opgeschrikt met het bericht dat tijdens werkzaamheden in zijn geliefde 

Draaikolk bestuurslid Piet Pols overleden is. Wij én alle betrokkenen uit biljartgebied Noordwest 

Nederland gaan deze duizendpoot vreselijk missen! 

Na de persconferentie van 2 februari ’21 was het wel duidelijk, geen vervolg om het biljartseizoen af 

te maken. Op 21 februari hebben we een Nieuwsbrief rondgestuurd: ‘Op naar een nieuw (Coronavrij) 

biljartseizoen’. Ook het door het KNBB geplande biljartevenement Merwestein, wat eind juni/ begin 

juli georganiseerd zou worden is afgeblazen.   

Maar in april en mei komen dan toch echt de beloofde vaccinaties op gang. Vanaf half mei komt er 

daardoor meer ruimte in de ziekenhuizen en vanaf 19 mei is er onder bepaalde voorwaarden weer 

binnensporten – dus ook biljarten – mogelijk. 

Vanaf 26 juni gaat vrijwel alles weer open waarbij de 1,5 meter afstand de allesbepalende norm blijft. 

Kortom, na 1,5 jaar pandemie gaan we weer op voor een Coronavrij biljartseizoen. 

Eind mei kwam het bericht vanuit bv. Sombroek Langedijk dat onze voorm. wedstrijdleider PK en 

KNBB-bondsridder Nico Kraakman behoorlijk in de lappenmand zit. Nico is nu aan het revalideren. 

Op 5 juni zijn Giel Pankras met echtgenote tijdens hun vakantie door een tragisch ongeval om het 

leven gekomen. We verliezen in Giel naast een bestuurder, verenigingsman, maar vooral een groot 

biljartliefhebber. 
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