
Beste mensen, 
 
Hoewel het pas een ruime week geleden is dat ons clubhuis 
vanwege de corona uitbraak werd gesloten, lijkt het inmiddels 
wel een eeuwigheid. Je begint nu te ontdekken wat je mist. Via 
een app kan ik met behulp van de opgehangen camera’s het 
clubhuis bekijken. Op camera 3 zie ik het biljart naast de bar 
staan. Het ziet er mistroostig uit zo in het half donker. Het is 
weliswaar afgedekt, maar met enige fantasie zie ik de ballen 
rollen. Ik schroef mijn keu in elkaar en sluit half mijn ogen. Oh, eerst het afdeklaken 
verwijderen. De aanvangsstoot is uiteraard goed. De twee volgende caramboles ook. 
Eerst even krijten nu. Had ik beter niet kunnen doen, want de volgende is mis. Nou ja, 
normaal had ik die ook gemist.  
 
Afgelopen vrijdag had ik graag de strijd aan willen gaan met Frits om de Calluna beker. 
Helaas en net nu ik vorige week donderdag, in een partij met Rinus, mijn hoogste serie 
ooit van 47 caramboles had gemaakt. Zal ergens over een aantal maanden hopelijk 
gespeeld gaan worden. 
  
Voor de club zal de inkomsten derving de komende tijd groot worden. Gelukkig hebben 
we een buffer, hoewel die niet al te groot is. 
 
Het zal duidelijk zijn dat het clubhuis voor onbepaalde tijd gesloten zal blijven. 
U krijgt wel een bericht als we weer open kunnen gaan. 
 
De dagen zijn lang zonder het bezoek aan het clubhuis. Je mist het biljarten, maar zeker 
ook de gezelligheid en saamhorigheid. Alles is bijna gesloten op de supermarkten na. Bij 
Albert Hein kun je vanaf maandag als oudere terecht tussen 07.00 en 08.00 uur. Beetje 
vroeg. Normaal draai ik me dan nog een aantal keren om in mijn bed. Maar goed, het 
initiatief is in ieder geval uitstekend. Trouwens wel een mooie gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Neem dan wel een winkelwagentje mee, zodat de afstand van ander halve 
meter is verzekerd. 
 
Blijft dus over klussen in en om het huis en wandelen in het bos. Zelden daar zoveel 
wandelaars gezien. Jammer dat het nu net wat kouder begint te worden. 
 
De KNBB heeft, zoals jullie hebben gelezen, alle competitie en PK wedstrijden tot 30 april 
afgelast. Gezien de ontwikkelingen met het corona virus zullen we er rekening mee 
moeten houden dat dit nog wel eens veel langer kan gaan duren. Van de verdere 
ontwikkelingen op biljartgebied houden we jullie zo goed als mogelijk op de hoogte. 
 
Ik schroef mijn keu nu maar uit elkaar. Droog oefenen is toch heel wat anders dan echt 
tegen de ballen aan rammen. Ik wens jullie veel gezondheid. 
 
Groet, jullie voorzitter, Dick Kremer. 
 


