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Nu de Coronamaatregelen zijn versoepeld, hebben wij als bestuur samen met de Stichting
Begeleidingscommissie `It Klaverblêd’ en de beheerder van De Buorskip de mogelijkheden verkend
om het biljarten weer te kunnen op starten. Strikte afspraken over 1,5 meter afstand bewaren en
over hygiëne maatregelen voor ons allen i.v.m. het voorkomen van Coronabesmettingen zijn daarbij
de belangrijkste voorwaarden. Wij volgen daartoe het protocol, dat de Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond (knbb.nl) heeft opgesteld. Dat protocol volgt de richtlijnen van het regeringsbeleid en
het RIVM. We kunnen in elk geval de competities per 1 september a.s. weer opstarten. Vanaf 1 juli
kan er vrij gebiljart worden.
De belangrijkste afspraken op een rijtje:
Uit het oogpunt van veiligheid kan er vanaf 1 september competitie gespeeld worden op twee
biljarts. Voor het Librespel zijn maandag en dinsdag de hele dag beschikbaar. Voor het Bandstoten is
de donderdag de hele dag beschikbaar.
Het aantal personen dat in de biljartruimte de Koepelzaal mag verblijven bedraagt tijdens het
competitiespel 8. De samenstelling van die 8 personen is 2 biljarters bij 2 biljarts + bij ieder biljart een
teller en een schrijver. De zaal wordt zo ingericht, dat de 1,5 m afstand bewaren maximaal mogelijk is.
De overige aanwezigen wordt verzocht in de hal te gaan plaatsnemen. Het binnengaan van de
Koepelzaal vindt plaats uit de foyer `Tsjoch’ in de hal van De Buorskip. Het vertrekken uit de
Koepelzaal gaat via de pantry naar de uitgang. De nieuwe lichting biljarters mag pas binnengaan in de
Koepelzaal, nadat de spelende biljarters zijn vertrokken.
Alleen op woensdag kan er vanaf 1 september vrij gebiljart worden. Dat kan door het maken van een
telefonische afspraak via telefoonnummer 0681682380. Dit is de mobiele telefoon in de Koepelzaal,
die alleen op de speeldagen bereikbaar is. Er mogen vier spelers tegelijk in de Koepelzaal verblijven,
bij twee biljarts elk twee spelers.
Zoals het nu staat, kan er vanaf 1 juli ook vrij gebiljart worden , maar wel op afspraak. Vrij biljarten
kan dan op dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Er moet van te voren een biljart worden
gereserveerd via het telefoonnummer 0681682380. De telefoon is alleen op de dinsdag- en
donderdagochtend bereikbaar. De telefoondienst berust dan bij de dienstdoende Coronacoach. Het
gestelde hierboven is ook hierop van toepassing.
Elk dagdeel is er een herkenbare `Coronacoach’ aanwezig, die de regie voert over hoe een ieder zich
aan de regels houdt en regisseert de voortgang over het dagdeel. Deze zorgt ook voor het toezicht op
het uitvoeren van de hygiënevoorschriften. Ook zorgt hij óf Bauke de Vries, de beheerder van De
Buorskip, voor koffievoorziening tegen betaling. De Coronacoaches worden gerekruteerd uit de leden
van de biljartclub.
Aanvullende maatregelen:
⦁ Een ieder wordt gevraagd, bij het betreden van de biljartruimte, om z’n handen goed te
desinfecteren met de in De Buorskip aanwezige middelen.
⦁ In de biljartzaal hanteren we strikte regels om zo Coronaproof mogelijk te kunnen biljarten.
Daarbij zijn de volgende aandachtspunten het belangrijkste;
⦁ Houdt continu de 1,5 meter afstand tussen personen in acht;
⦁ Desinfecteer je keu, het krijtje, de ballen, de klokken e.d. voor en na gebruik;
⦁ De biljartranden en de lakens worden regelmatig gedesinfecteerd door de
Coronacoaches;
⦁ Houd je aan de regel verzamelen in de foyer `Tsjoch’, na het spel vertrekken via de
pantryuitgang; niet meer dan 8 personen (vanaf 1 september) en 4 (bij vrij biljarten)
in de Koepelzaal;
⦁ Elk spel start door de speler met het laagste nummer in de competitielijst. Het
uitgangspunt voor wie A of B speler is, wordt bepaald door het gemiddelde waar
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een ieder bij de huidige competitie op is geëindigd.
Er is beperkt gebruik maken van de toiletten mogelijk. Gebruikers moeten de nodige hygiëneregels in
acht nemen voor zichzelf en de volgende. Alleen het invalidentoilet is beschikbaar. Daarbij geldt, dat
bij binnenkomst de wc-pot schoon wordt gemaakt en ook bij het verlaten van het toilet. Het beste is
dus om thuis je behoefte te doen!
Voor aanvang van de competitie komen we nog met een oplossing over een rooster voor het openen
en afsluiten van de Koepelzaal en de verantwoordelijkheid voor naleving van de huisregels in De
Buorskip, inclusief de koffievoorziening en zo mogelijk voor het gebruik van de pantry, zoals het
gebruik van de koffiemachine en vaatwasser en dergelijke.
Natuurlijk hadden we graag gezien dat we eerder dan per 1 september a.s., weliswaar onder de
voorwaarden van het “nieuwe normaal” weer los hadden kunnen gaan met de competitie, maar we
begrijpen ook dat de omstandigheden daar nog niet naar zijn. Dit betekent dat het bestuur bij het
opstellen van de wedstrijdroosters rekening gaat houden met deze gewijzigde omstandigheden.
Immers 1/3 van de biljartcapaciteit valt tijdelijk weg. Het spreekt voor zich dat wij jullie hiervan op de
hoogte zullen houden. De competitie van het afgelopen seizoen beschouwen we als geëindigd.
Stand van zaken fusie biljartclub `Pomerans’ met `Op Tiid Krytsje’
In onze Nieuwsbrief van 29 april jl. informeerden wij jullie uitgebreid over de voorgenomen fusie met
onze zuster biljartclub `Pomerans’. Op onze uitnodiging aan jullie om te reageren op de aankondiging
van dit voornemen kregen wij geen enkele reactie. Het bestuur gaat er daarom nu voetstoots vanuit,
dat jullie akkoord zijn met de fusie. Het bestuur van `Pomerans’ heeft te kennen gegeven in te
stemmen met de ontwerp fusiedocumenten, te weten: Overeenkomst fusie biljartclubs `Op Tiid
Krytsje’ en `Pomerans’, Samenstelling bestuur POTK, Huishoudelijk reglement van `Biljartclub
Pomerans Op Tiid Krytsje’, Gebruiksovereenkomst tussen Stichting Begeleidingscommissie `It
Klaverblêd’ en `Biljartclub ‘Pomerans Op Tiid Krytsje’ (POTK) t.b.v het gebruik van ruimte(s) in
Dorpshuis De Buorskip te Beetsterzwaag. De naam van onze nieuwe biljartclub is geworden
`Biljartclub Pomerans Op Tiid Krytsje’.
De penningmeesters van beide clubs buigen zich over de financiële samenvlechting van de twee
biljartclubs. Daarbij zijn reservepositie en begroting voor het komende seizoen de belangrijkste items.
Op 1 september 2020 gaat het echt gebeuren. De dames- en de herenbiljartclubs gaan samen verder.
Samen sterker dan alleen, dat is het motto. Helaas zorgt de Coronavirusmalaise in ons land en in de
wereld er voor, dat heel veel samenkomsten niet kunnen en niet mogen. Het is dus nu onmogelijk om
verantwoord de lustrumviering 40 jaar OTK te houden en een feestelijke ALV te organiseren om de
fusie te beklinken. Het bestuur denkt er over na, hoe hier op enig moment toch een feestelijk tintje
aan kan worden gegeven. Vooralsnog is het het allerbelangrijkste, dat we hoe dan ook voorzichtig
weer kunnen gaan biljarten.
Nu de fusie aanstaande is, komen er ook meer mogelijkheden om gezamenlijk aan ledenwerving te
doen en PR te voeren. De eerste uitdaging die wij met jullie aan willen gaan is de volgende. Wie, oh
wie, welke dame in jullie directe omgeving, partner, kennis, buurvrouw, zou het leuk kunnen gaan
vinden kennis te komen maken met de biljartclub? Vele dames denken immers niet direct aan de
biljartsport als leuke sport ook voor dames. De damesafdeling heeft behoefte aan het uitbreiden van
het ledental. Dus geachte heren van OTK, jullie inventiviteit en charmes zetten we graag in om het
dames biljartcollectief aan nieuwe instroom te helpen. Doen jullie mee??
Ondanks de wat vreemde omstandigheden, toch een goede zomer toegewenst.
Het belangrijkste is: ………………………… we kunnen weer los, yes!!!!!!!
Het bestuur, Henk Hoen, voorzitter (tel. 0680186750, email: henk.hoen@home.nl)
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Hans Hiemstra, secretaris (tel. 0646172700, email: hhiemstra@icloud.com)
Bauke Groothof, wedstrijdcoördinatie (tel. 0645474254, email: groothof-eijgelaar@home.nl)
Klaas Veltman, penningmeester (tel. 0613608083, email: ny.veltman@hetnet.nl)
Tammerus Cantervisscher (tel.0645006007, email: t.cantervisscher@gmail.com)
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