
Nieuwsbulletin `Biljartclub Pomerans Op Tiid Krytsje’ 25 juni 2020 

In vervolg op het eerdere Nieuwsbulletin geven wij jullie hierbij aanvullende informatie naar aanleiding van de 
bijeenkomst met de ‘Corona-coaches’ op 23 juni j.l. 

Fusie met Pomerans met OTK: 

Op 23 juni j.l. hebben de beide voorzitters, Joukje Stoker-Visser namens Pomerans en Henk Hoen namens 
OTK, de fusie met hun handtekening bekrachtigd. We zijn dus nu één biljartclub voor dames en heren. 

Ledenmutaties: 

Ons verzoek aan jullie is om adreswijzigingen en andere mutaties, b.v. van spelend lid naar niet-spelend lid aan 
de secretaris door te geven. Een aantal leden heeft aangegeven om gezondheidsredenen als niet-actief 
biljarter voor de helft van de contributie lid te blijven om de aansluiting met de leden te behouden. 

Protocol Coronacoaches Biljartclub `Pomerans Op Tiid Krytsje’  

Inleiding 

Op 1 juli gaat het biljarten weer beginnen. Eerst vrij biljarten op dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 
uur. Vanaf 4 september gaan de dames met de competitie starten, gevolgd door de heren op 7 september a.s. 
Vanwege de Coronapandemie zijn er afspraken gemaakt over noodzakelijke maatregelen om de 1,5 meter 
afstand tussen personen en hygiënemaatregelen te kunnen garanderen. Om tijdens de openingstijden van de 
biljartruimte de afspraken eenduidig na te kunnen komen en de veiligheid voor spelers te kunnen garanderen, 
is er gekozen voor de inzet van Coronacoaches. De Coronacoaches worden gerekruteerd uit het ledenbestand. 
In dit protocol worden de taken van de Coronacoaches puntsgewijs opgesomd. 

Taakbeschrijving Coronacoaches 

1. De Coronacoach is tijdens het dienstdoende dagdeel tijdig aanwezig en begeleidt de biljarters tot het 
einde van het dagdeel; vanaf 1 juli op dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Vanaf 1 
september gelden de tijden zoals gebruikelijk; 

2. De Coronacoach ontvangt de biljarters en vraagt hen naar hun gezondheid. Vertrouwt hij het niet, 
omdat de biljarter verkoudheidsverschijnselen vertoont en dat aangeeft, dan pakt hij zijn rol en 
verzoekt de biljarter vriendelijk doch dringend huiswaarts te keren; 

3. De Coronacoach wijst de biljarters op de 1,5 meter afstandsregel, als een aanwezige daar bewust of 
ongemerkt van afwijkt. Dit geldt zowel voor het verblijf in de foyer `Tsjoch’, als ook in de Koepelzaal; 

4. De Coronacoach ziet toe op het uitvoeren van de hygiënemaatregelen. Handen ontsmetten bij 
binnenkomst, schoonmaken van ballen, biljartklokken, krijtjes, keuen, randen van het biljart en het 
regelmatig reinigen van de lakens van de biljarts met de daartoe speciaal aanwezige middelen. Hij 
pakt daarbij ook zijn eigen rol wat betreft het reinigen van de biljarts, de klokken en de krijtjes na elk 
biljartspel; 

5. De Coronacoach bedient de mobiele telefoon die in de Koepelzaal aanwezig is. Leden die aangeven 
gebruik te willen gaan maken van de biljarts plant de coach dan in. Die telefoon is de enige telefoon 
om als lid te kunnen reserveren;  het no. is  0681682380; 

6. De Coronacoach is verantwoordelijk voor het verstrekken van eventueel gewenst koffiegebruik. Van 1 
juli tot 1 september kan er tegen betaling koffie worden gehaald bij de bar in de foyer. De pantry 
wordt dan niet gebruikt. Vanaf 1 september kan de Coronacoach koffie voorzien vanuit de 
pantryautomaat tegen betaling; 

7. Samengevat is de Coronacoach de `gastheer’ voor de biljarters en geeft op vriendelijke wijze leiding 
aan het totale gebeuren tijdens zijn dagdeel. De coach kan als er geen reservering is voor een biljart 
ook zelf en balletje stoten. 

Een paar praktische regels: 

- Indien op dinsdag of donderdagmorgen omstreeks 10.45 u. geen belangstelling voor het vrij biljarten 
blijkt te bestaan mag de dienstdoende Coronacoach de biljartruimte sluiten. 



- Reserveren mag onder de volgende voorwaarde: op dinsdag mag er gereserveerd worden voor de 
donderdag en op donderdag geldt hetzelfde voor de volgende dinsdag. Andere vormen van 
reserveringen zijn er dus niet. Reserveren kan alleen op tel. no. 0681682380, de telefoon in de 

Koepelzaal. 
- Het bestuur heeft een schema opgesteld voor de dienstdoende Coronacoaches, te beginnen voor de 

periode 2 juli tot 7 september. Gelet op de zomerperiode en dus de vakanties is het vriendelijke 
verzoek aan hen om bij verhindering zelf een vervanger te zoeken uit bijgaand lijstje.  

- Gebruik toilet: het verzoek van de beheerder van de Buorskip is om dit tot het uiterste te beperken, 
m.a.w. voor dat de reis naar De Buorskip wordt aangevangen eerst thuis naar de WC. Ingeval van toch 
nog hoge nood is het invalidetoilet beschikbaar. 

Planning Coronacoaches tot 7 september a.s.  

  2  juli: Rob Borgerding                   7 juli: Henk Hoen               9 juli: Bauke Groothof 

14  juli: Carolin de Jong               16  juli: Leo de Wit                               21 juli: Jan Lolkema 

23  juli: Tammerus Canter Visscher              28  juli: Klaas Veltman                        30 juli: Symen Sybrandy 

  1 aug. Henk Hoogeveen                 4 aug: Leo de Wit                                  6 aug: Rob Borgerding 

11 aug: Bauke Groothof               13 aug: Carolin de Jong                       18 aug: Jan Lolkema 

20 aug: Tamerus Canter Visscher                 25 aug: Klaas Veltman                         27 aug: Symen Sybrandy 

   1 sept: Henk Hoen                                              3 sept: Henk Hoogeveen 

Het bestuurlijk aanspeekpunt is: Tamerus Canter Visscher 
- Bij absentie graag zelf een Coronacoach vervanger zoeken. Tip: Rob Borgerding heeft aangegeven veel 

beschikbaar te zijn! 
 
Wij wensen jullie allen een goede zomer. 
 
Het bestuur, 
Henk Hoen, voorzitter (tel. 0680186750, email: henk.hoen@home.nl) 
Hans Hiemstra, secretaris (tel. 0646172700, email: hhiemstra@icloud.com) 
Bauke Groothof, wedstrijdcoördinatie (tel. 0647425254, email: groothof-eijgelaar@home.nl) 
Klaas Veltman, penningmeester (tel. 0613608083, email: ny.veltman@hetnet.nl) 
Tammerus Canter Visscher (tel.0645006007, email: t.cantervisscher@gmail.com) 
Interim namens vml. Pomerans: Joukje Stoker-Visser (tel. 0611725341, email: stok-vis-jee@hotmail.com) 
 

 
Ondertekening fusieovereenkomst 23 juni 2020 
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