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Is biljarten een binnensport? Ja!

In de ene gemeente mag de 60-plusser wél weer gaan biljarten en in de andere
gemeente niet. Veel locaties voor binnensport zijn momenteel nog gesloten,
maar vanaf 19 mei mag het sporten binnen weer opgestart worden.
Voor de opening geldt een aantal voorwaarden zoals dat er maximaal 30 personen per
ruimte aanwezig zijn, die de anderhalve meter in acht nemen en een mondkapje dragen.
Dit aantal is exclusief personeel. De ene KBO-Afdeling in Brabant mag van de gemeente
het biljarten vanaf 19 mei weer opstarten en in een andere gemeente mag dat niet. Zo
valt volgens de gemeente Halderberge biljarten onder recreatie en geldt het niet als
binnensport. ‘Onbegrijpelijk’, aldus de secretaris van KBO Halderberge, Ton Korpel.
‘Vraag het een biljarter en het antwoord is volmondig: ja, het is een sport!’ Andere
gemeenten staan het wél toe dat KBO-Afdelingen het biljarten weer opstarten omdat het
een binnensport is en omdat zij weten dat KBO-Afdelingen alle veiligheidsvoorschriften in
acht nemen.
Biljarten is absoluut een sport
Biljarten is een sport in competitieverband en je bent tegelijkertijd lichamelijk en sociaal
bezig. Daarnaast is biljarten een sport waar je ook mentaal in conditie moet zijn om je
tegenspeler met de juiste strategie te slim af te zijn. De Koninklijke Nederlandse Biljart
Federatie is als sportorganisatie aangesloten bij NOC-NSF. Er zijn allerlei
clubkampioenschappen, regionale kampioenschappen, NK’s en WK’s in alle drie de
spelvormen: carambolebiljart, pool en snooker. Biljarten is ook een sport die door
iedereen kan worden gespeeld.
KBO-Brabant heeft de veiligheidsregio’s verzocht duidelijkheid te verschaffen rondom wat
wel en niet kan. De seniorenvereniging heeft eerder bij Tweede Kamerleden gepleit voor
vervroegde openstelling van de gemeenschaps- en buurthuizen in navolging van de
versoepelingen in verpleeghuizen. Veel senioren zijn volledig gevaccineerd en snakken na
een jaar van thuis zitten naar ontmoeting.
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Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 284 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
Marieke Hageman, communicatiemedewerker, e-mail: mhageman@kbo-brabant.nl
Ellen Willemsen, beleidsmedewerker, e-mail: ewillemsen@kbo-brabant.nl
Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer: (073) 644 40 66.

