
Beste leden, 

Even een corona update.  

Het gaat niet goed in Nederland met het virus. De verspreiding gaat snel. Het treft 

jong en oud. Ik begrijp dat het soms moeilijk is om je aan de regels te houden maar 

om het virus te bedwingen zal het toch moeten. Ook wij hebben binnen de biljartclub 

een aantal regels afgesproken. Ik wil  hier toch nog een keer een paar herhalen: 

Als je de verkoudheidsverschijnselen hebt blijf je thuis. 

We geven elkaar, hoe vervelend ook, geen hand. 

Als je moet hoesten doe je dat in je ellenboog. 

We ontsmetten onze handen bij het betreden van de biljartzaal. 

We dragen een mondkapje, ook als je een doorzichtig scherm draagt. 

We houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. 

De rest kunt u inmiddels zelf wel invullen. Toch wil ik uw bijzondere aandacht vragen 

voor het volgende: 

Wij, het bestuur doen er alles aan om onze en jullie hobby uit te kunnen blijven 

oefenen. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met het Crisisteam van de 

Regenboog. Een van de afspraken was en is dat wij de stoelen moesten voorzien van 

rood/witte linten zodat duidelijk is dat deze stoelen niet gebruikt mogen worden. 

Vanmiddag was ik in de biljartzaal en constateer dat de linten van verschillende 

stoelen stuk zijn of naar beneden hangen, waaruit blijkt dat deze stoelen gebruikt 

worden. Ik wil u er nogmaals met klem op wijzen en vriendelijk verzoeken de 

afgezette stoelen niet te gebruiken. Het betekend namelijk in de praktijk dat deze 

stoelen na het biljarten ontsmet dienen te worden met de desinfecterende doekjes. 

Ik betwijfel of dit gebeurt. Ook vraag ik u om de verlengstok na gebruik te 

desinfecteren.  

Als we met z’n allen ons aan de regels houden kunnen we, hoop ik, nog lang plezier 

hebben en houden van onze hobby. 

We moeten ons wel realiseren dat wij een van de weinige verenigingen zijn die hun 

sport nog uit mogen oefenen. 

Ton Dillerop 


