
Jaarverslag Piramidecommissie 

De jaarvergadering valt meestal midden in de BeersBokaal, omdat de BeersBokaal normaal van 
november (na de najaarscompe::e) tot eind maart (voor de voorjaarscompe::e) gespeeld wordt. 
Dan sluit je in dat jaar één edi:e (19/20) af van de BeersBokaal en start je vervolgens de volgende 
edi:e (20/21). Dit jaar liep alles anders door COVID-19. Door het coronavirus hebben we de 
BeersBokaal tot twee keer toe verlengd. Eerst was het idee om op 30 mei de finales te spelen, maar 
door alle beperkingen was dit niet mogelijk. De finales zijn uiteindelijk gespeeld op 21 augustus. In 
deze periode was het mogelijk om het te combineren met een gezellige avond met publiek, dat is 
toch wel finale waardig.  

Helaas was het niet gelukt om alle drie de finales te spelen die avond en hebben we moeten 
besluiten om de finale DD uit te stellen. Wel zijn de finales GD (Manuel de Groot/Petra Wagenaar x 
Siem Kwant/Aniek Laan) en HD (Pascal van Poecke/Richard Dudink x Sjaak Beers/Lorenzo Moreno) 
gespeeld. Beide finales waren superspannend en hadden een derde set nodig om een koppel tot 
winnaar aan te wijzen. De winnaars van de edi:e 2019/20 in de GD waren Manuel de Groot met 
Petra Wagenaar en bij de HD Pascal van Poecke met Richard Dudink. Ondanks de beperkingen 
hebben we er nog een gezellige avond van kunnen maken. De finale van de DD zal in 2021 nog 
gespeeld worden tussen Annemiek Laan/Helen Kraakman tegen Manon Steenwijk/Petra Wagenaar.  

Een nieuwe edi:e van de BeersBokaal is niet van start gegaan in 2020 als gevolg van COVID-19. We 
hopen als Piramidecommissie in 2021 toch weer een normale BeersBokaal te kunnen organiseren. 
Jullie worden op de hoogte gehouden bij de start van een nieuwe edi:e van de BeersBokaal. Dit 
wordt dan ook gecommuniceerd op de website van MTC en beersbokaal.jimdosite.com.  

Laten we de komende edi:e van de BeersBokaal  het weer gezellig en spor:ef oppakken en zorg dat 
je niet de Sjaak wordt. Voor vragen of opmerkingen kan je een mail sturen naar 
BeersBokaal@Gmail.com 

De Piramidecommissie 
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