BILJARTCLUB ‘DE VLIET’
Maandelijkse nieuwsbrief “In de Nastoot”
Tekstbijdragen kunnen worden ingeleverd bij Jan Post, De Vloot 69 – F 4, 3144 PC Maassluis
010-5921842
of tijdens de reguliere “De Vliet” activiteiten
Mailen is nog beter: janthpost@kpnplanet.nl
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Maassluis, 22 december 2020.

Beste biljartvrienden;
Het kon haast niet uitblijven. Na de grote toename van de geregistreerde besmettingen begin december,
werd per 15 december een volledige ‘lockdown’ afgekondigd. Ook de ontmoetingscentra van
Seniorenwelzijn ontkwamen natuurlijk niet aan die regeling. Tot 19 januari zijn derhalve, zowel ‘de Vliet’ als
‘de Vloot’, voor iedereen gesloten. “Fijne feestdagen !!”
Toch gloort er licht aan de horizon. De vaccins lijken langzamerhand beschikbaar te komen en beginnend
met het zorgpersoneel en de meest kwetsbare groepen, gaat 8 januari begonnen worden met de
inentingen. Voor mij persoonlijk blijft het ongelooflijk, dat er nog steeds groepen mensen zijn, die –
vooralsnog-, weigeren zich tegen corona te laten beschermen en daardoor wandelende tijdbommen blijven
voor zichzelf en anderen….. Een nieuwe extra zorg is nu weer, dat het virus intussen weer gemuteerd
blijkt te zijn en het lang niet zeker is, dat alle tot dusverre ontwikkelde vaccins ook voor dat nieuwe virus
afdoende bescherming biedt.
Enfin; het jaar 2020 gaat beslist niet de boeken in als één van de fijnste jaren van ons –vaak al langeleven. Het kan haast niet anders dan, dat 2021 plezieriger gaat worden. Het begin is echter niet
hoopgevend.
Ik wens U toe, dat u allen ondanks dit alles, toch gezellige feestdagen zult beleven.
Hartelijke groeten, Jan Post.

HENK PASSCHIER VOOR BEHANDELING IN HET ZIEKENHUIS
Bij een bevolkingsonderzoek, bleek dat Henk een klein gezwel in zijn darmen had. Behandeling werd
noodzakelijk geacht. In de week vanaf 14 december, is hij daarvoor opgenomen geweest. Donderdag de
17e kwam hij weer thuis en is thans herstellend.
Laten we hopen dat de ingreep afdoende zal blijken en Henk weer gezond en wel aan de feestdagen en
het nieuwe jaar zal kunnen beginnen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING UITGESTELD
Omstreeks half januari, wordt in de regel de ALV gehouden in de bibliotheek van het OC. Voorlopig is ‘de
Vliet’ dicht en kan er van vergaderen met circa 25 man, natuurlijk helemaal geen sprake zijn. Het bestuur
beraadt zich op een alternatieve manier of ander tijdstip. Een schriftelijke rondvraag met
bestuursvoorstellen, is daarbij ook een mogelijkheid. Vanwege de aanstaande verhuizing is het eveneens
denkbaar, dat de ALV een aantal maanden wordt uitgesteld, zodat de nieuwe situatie in concrete zin kan
worden meegenomen. U wordt op de hoogte gehouden.
Mocht U nu al wel ideeën of suggesties willen indienen, kan dat bij de bestuursleden.

WE FELICITEREN DE JARIGEN
Met toch wel een zucht van verlichting, sluiten we straks op 31 december het rampjaar 2020 af en hopen
met elkaar, dat 2021 weer langzamerhand als vanouds zal worden. Gelukkig gaan de verjaardagen
gewoon door. Wel met voor iedereen er weer een jaartje bij……..
Bob Schraepler is de eerste, die in 2021 zijn serie met één verhoogt naar 82. Vijf januari wordt zijn dag !
In Bob’s kielzog, zal Nees Lodder op 12 januari vieren dat ook hij zijn 82ste noteert.
Jan Post, probeert al jaren deze mannen in te halen. Dat gelukt echter maar niet; hijgend zal hij op 28
januari zijn 81ste aantekenen. Laten we hopen dat deze rat-race van dit drietal tachtigers, nog vele jaren zal
voortduren.

OOK HET TRADITIONELE KERSTTOERNOOI SNEUVELDE DOOR DE CORONA PANDEMIE
Net als zoveel andere leuke dingen, kon dit jaar evenmin het kersttoernooi doorgang vinden. Als pleister
op de wonde, besloot het bestuur U allen –naast de allerbeste wensen-,
ook een cadeaubon te
schenken. Bij de aangesloten winkels van ‘Het Stadshart Maassluis’, kan/kon door een ieder voor 15 Euro
een kerstverrassing worden aangeschaft. Een leuk gebaar, dat zeker op prijs is gesteld.
Laten we hopen dat we komend jaar, in de nieuwe locatie, weer gewoon een toernooitje kunnen spelen
met alle gebruikelijke toeters en bellen !

ONTVANGEN KERSTWENSEN, AAN MIJ GEADRESSEERD, MAAR EVENEENS VOOR U ALLEN:
Bestuur Biljartclub ‘De Vliet’:
samen met allen die U lief zijn ! “

“Wij wensen U gezellige Kerstdagen toe en vooral een gezond 2021,

Nees en Stijnie Lodder schrijven: “ Ons hart gaat niet in quarantaine,
maar blijft op afstand liefhebben.
En dromen raken niet besmet,
dus blijven wij geloven in een betere toekomst.
Wij wensen jullie Fijne Feestdagen en een Gezond 2021.”
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Alex en Gea Steenks: ….:
“Wij kijken terug op een zwaar en veel bewogen jaar, maar zijn
dankbaar dat ook onze dochter Evelien -ondanks de corona-besmetting die ze heeft moeten doorstaan-,
toch weer met optimisme uitziet naar de feestdagen en het nieuwe jaar.
We spreken gaarne de wens uit, dat het U allen goed mag gaan in 2021. ….”

Adrie en Henny de Raaf : ….

……

en beterschap voor alle zieken !

Jack Rietdijk; Hallo, vrienden van ‘de Vliet’. Vanuit mijn revalidatieplek wil ik alle leden en lezers een
Prettige Kerst en een Gezellige Jaarwisseling wensen. Uiteraard wens ik iedereen een beter Nieuwjaar.
Laten we hopen dat we komend jaar weer volop aan ons geliefd spel kunnen deelnemen. Bovendien
kunnen we in het eerste kwartaal wellicht al van onze nieuwe locatie gebruik maken.
De beste wensen namens mijn vrouw en mijzelf.
Tiny en Jack Rietdijk.
Adrie en Ria Tollens: “Merry Christmas and a Happy New Year !

Simon Aalbregt:
WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR DE KOMENDE TIJD:
WWT-competitie:
Intussen, is het WWT-bestuur bijeen geweest om te bespreken of, en eventueel wanneer, de competitie
2020/2021 een aanvang kan nemen. Gezien de huidige situatie, is het overheidsbeleid nog dermate
streng, dat er nog geen sprake kan zijn van het melden van een datum en/of welke vorm de competitie dan
zal moeten krijgen. Zodra er nieuw nieuws is, laat Adrie Tollens dat direct per rondschrijven weten. Vooral
het reizen van en naar een speellocatie, is steeds een corona risico moment. Het spelen zelf, lijkt onder
stringente voorwaarden soms wel mogelijk. Tijdens de ‘lockdown’ is het spelen natuurlijk helemaal
uitgesloten.
De Rijnmond-competitie:
Als gevolg van de meest recente maatregelen, is het programma (na 14/10) tot nader order opgeschort.
GELDENDE HUISREGELS SENIORENWELZIJN (wanneer b..v. na 19/1-‘21, de OC’s weer open zijn):

Ingevolge de laatste maatregelen van het kabinet m.b.t. de corona-pandemie, geldt dan weer:
a) De ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn geven zelf aan wanneer ze open zijn.
b) Tegelijkertijd, mogen nooit meer dan 20 personen aanwezig zijn
c) Er mag gebiljart worden, mits: mondkapjes op en wordt getracht voortdurend de 1,5 meter regel in
acht te nemen. Zittend aan de tafeltjes, mogen de mondkapjes af.
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d) Er kan niets aan de bar gekocht worden. Desgevraagd wordt een kan koffie of thee uitgeserveerd.
U moet daaruit zelf uitschenken. Afrekenen geschiedt aan de tafeltjes.
e) Aanwezigen dienen met naam en telefoonnummer te worden geregistreerd.
NB: In het vorige nummer meldde ik abusievelijk dat onze speelruimte toen op de dinsdag- en
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur voor ons beschikbaar was. Dit moest natuurlijk zijn: 13.00 tot 15.00
uur ! Meerdere lezers maakten mij attent op die fout. Bedankt daarvoor !

ONTWIKKELINGEN BETREFFENDE ONZE NIEUWE HUISVESTING
Wethouder Sociale Cohesie
Maasdelta, heeft een rondschrijven gestuurd aan de toekomstige bewoners van ‘De Nieuwe Vliet’. De
meeste informatie gaat natuurlijk over de invulling van de persoonlijke situatie van de nieuwe huurders.
Over de manier waarop het afgesproken ‘meerwerk’ wordt uitgevoerd, afgerekend en dergelijke. Ook werd
gemeld, dat het de bedoeling is om eind januari een tweetal appartementen ter bezichtiging open te
stellen. Intussen wordt het binnenterrein in orde gemaakt, de galerijhekken geplaatst en de aansluitingen
op water en elektriciteit geregeld. De beplanting rondom en het bestraten van de directe omgeving, staat in
de planning vanaf december t/m februari 2021. Bouwer ‘De Waal’ hoopt de gehele overdracht van het
gebouw aan Maasdelta in maart te doen. Daarna, worden de opleveringspunten afgehandeld en de nazorg
door de bouwer uitgevoerd. Dit alles verwacht men in maart te kunnen effectueren.
De sleutelafgifte aan de huurders begint eind maart/april.
Bij al deze plannenmakerij, wordt natuurlijk voortdurend een slag om de arm gehouden. Eventuele
tegenvallers en de gevolgen van de coronapandemie kunnen roet in het eten gooien.
Uit alle planmakerij kan wel worden gedestilleerd, dat het allemaal flink begint op te schieten en onze
dagen in ‘De oude Vliet’ geteld zijn….

…. EN NOG EVEN DIT:
STAND PER 31 DECEMBER 2020 IN DE ‘RIJNMOND-BOKAAL’ COMPETITIE;
INDIVIDUEEL KLASSEMENT :

Rob Kohl
Bert Ruijsbroek
Jan v.d. Woestijne
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(punten toekenning, geheel als voorgaande seizoenen)

= +109 uit 2 wedstrijden
= + 93 uit 2
= + 56 uit 1

Adrie de Raaf
Arnold Peek
Jack Rietdijk
Ton Steenhagen
Adrie Tollens
Jan v.d. Koppel
Ab de Groot
Nees Lodder
Peet v.d. Hoek
Jürgen Spier
Alex Schorren
Henk Passchier

= + 41 uit 1
= + 26 uit 2
= + 12 uit 1
=
0 uit 1
=
0 uit 1
= - 2 uit 2
= -12 uit 1
= -15 uit 1
= -37 uit 1
= -46 uit 1
= -53 uit 1
= - 62 uit 2
“De ballen zijn rond; dus er kan nog van alles gebeuren !!!”

DE ONDERLINGE COMPETITIE – JAAR 2020:
Na 4 maart 2020, zijn geen officiële wedstrijden meer gespeeld. Er zijn dermate weinig partijen gespeeld
dat het niet zinvol is om van een echt kampioenschap te spreken. Zoals altijd, heeft Adrie Tollens toch
administratie gehouden en geeft U onderstaand de stand van zaken van dat moment weer. Prijzen noch
titels zullen worden uitgereikt. Volgend jaar zien we wel weer verder.

Libre:
Achter ieders naam staat tussen haakjes het aantal partijen dat is gespeeld indien dat anders is dan 9.
Piet de Zoete gemiddelde score 12,014; Henk Passchier – 11,647; Bob Schraepler – 11,566; Adrie de
Raaf – 11,435; Arie v.d. Knaap – 11,065; Arnold Peek - 10,794; Rob Kohl – 10,766; Cor Kramer – 10,731;
Jan Post – 10,590; Nees Lodder (6) – 10,370; Jürgen Spier (10) – 10,333; Adrie Tollens – 10,222; Alex
Schorren (8) – 10,131 Onder de 100% bleven: Jack Rietdijk – 9,896; Sjaak Bal – 9,778;Jan v.d. Koppel –
9,770; Bertus Ruijsbroek – 9,740; Jan v.d. Woestijne – 9,630; Ton Steenhagen – 9,556; Alle Visser (7) –
9,517; Wals Verbrugge – 9,060; Frans Albers (8) – 8,994; Rob v.d. Broecke 8,819; Ab de Groot – 8,675;
Juri Rombout – 8,626 en tenslotte Peet v.d. Hoek – 8,586 gemiddeld.
Bandstoten:
Achter ieders naam staat tussen haakjes het aantal partijen dat is gespeeld indien dat anders is dan 3.
Frans Albers en Cor Kramer beiden gemiddeld 11,594 punten; Bob Schraepler -11,389; Jan v.d. Woestijne
– 11,190; Rob Kohl – 11,111; Sjaak Bal – 10,833; Jack Rietdijk – 10,588; Wals Verbrugge – 10,494; Jürgen
Spier (2) – 10,357; Arie v.d. Knaap – 10,238; Alle Visser (1) – 10,213; Jan .v.d. Koppel – 9,815; Henk
Passchier (2) – 9,722; Adrie de Raaf (4) – 9,531; Peet v.d. Hoek – 8,718; Jan Post (2) – 8,269; Arnold
Peek (2) – 8,261; Bertus Ruijsbroek – 7,667; Adrie Tollens – 7,647; Ton Steenhagen (1) – 7,619 en
tenslotte Alex Schorren – 7,238 gemiddeld.
Driebandspel:
Achter ieders naam staat tussen haakjes het aantal partijen dat is gespeeld indien dat anders is dan 5.
Bob Schraepler gemiddelde score 13,600; Jürgen Spier – 12,800; Adrie de Raaf (4) – 12,500; Alex
Schorren – 12,000; Alle Visser (4) – 10,781; Ton Steenhagen (4) – 10,625; Jan Post – 10,333; Peet v.d.
Hoek – 10,000; Bertus Ruijsbroek – 9,400; Arie v.d. Knaap – 9,333; Henk Passchier – 8,615; Jan v.d.
Koppel (4) – 8,611; Wals Verbrugge – 8,167; Frans Albers (4) – 8,056; Adrie Tollens – 8,000; Jack Rietdijk
– 7,333; Arnold Peek (6) – 7,083; Ab de Groot (2) – 6,429; Cor Kramer – 6,400; Jan v.d. Woestijne (4) –
5,357 en tenslotte Sjaak Bal – 4,667 gemiddeld.
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LOTTOTREKKING
Nog steeds is het wachten op een wat meer normale situatie. Pas dan,
deelnamegeld en het verrichten van trekkingen weer hervat worden.

kan het innen van het

HOE GAAT HET BIJ ONZE VRIENDEN VAN ‘DE VLOOT’ ?
Ook ‘De Vloot’ heeft vanaf oktober geen wedstrijden meer kunnen spelen i.v.m. de (eerst gedeeltelijke)
lock-down.
Het wachten is op het ‘groene licht’ en dat lijkt nog wel even te gaan duren …..
Ook ‘de Vloot’ heeft de traditie, dat jaarlijks namens de club een kerstverrassing wordt uitgereikt. De
uitnodiging om dat langs te komen halen was reeds verzonden ….. Helaas; door de sluiting van het OC
moest één en ander worden afgelast.
Speciale zorgen maakt men zich bij ‘de Vloot’ momenteel over Cees Assendelft en Frans Kortekaas.
Beiden zijn momenteel ernstig ziek. Ook wij wensen hen van harte een voorspoedig herstel.
Natuurlijk gaan ook onze beste wensen voor Goede Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar uit
naar onze vrienden van ‘de Vloot’.
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SWEMMER HANDHAAFT DE AANBIEDING, DAT U BIJ AANKOOP VAN EEN BRIL MAG REKENEN
OP 10% DIRECTE KORTING, ZOWEL VOOR UZELF ALS VOOR UW GEZINSLEDEN. DAARNAAST
ONTVANGT DE PENNINGMEESTER VAN ‘DE VLIET’ (INDIEN U AANGEEFT LID VAN ‘DE VLIET’ TE
ZIJN) OOK NOG EENS 5% VAN HET AANKOOPBEDRAG.

…is de wens van Jo en Jan Post voor alle lezers van

‘In de Nastoot’ .
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