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Vrijwilligersavond 
 
 
Elke maandagmorgen om 09.45 uur zijn wij (Ouke Dral, Sjaak Stavenuiter en ondergetekende) aanwezig 
bij NHD en spelen dan op tafel 5 ons biljart. Bij binnenkomst zie ik dan in de hoek van de prijzenkast een 
aantal leden aan tafel zitten die onder het genot van een kopje koffie uitblazen van de werkzaamheden 
die zij achter de rug hebben. En ik moet zeggen dat het een gezellige indruk maakt. Dat zijn onze 
vrijwilligers die zich inzetten voor een schone en leefbare ruimte. Een van hen maakt zelfs de toiletten 
schoon. Anderen hebben de biljartballen gepoetst of de grond en of de biljartlakens gestofzuigd en of het 
aanwezige meubilair schoongemaakt en zij voorzien ook de tafeltjes van suiker en koffieroom kuipjes. 
Zonder deze mensen zou onze biljartclub er niet zo uitzien zoals dat nu het geval is. En dat doen zij 
allemaal belangeloos.  
 
Ik sta er op die momenten wel bij stil maar doe in feite niets tot op het moment dat een lid naar ons 
toekwam en vroeg of wij 1 maal per maand de biljartballen willen poetsen. We gingen akkoord en hebben 
nu al weer een aantal poetsbeurten er op zitten. 
Best wel leuk werk temeer als de ballen uit de droogmachine komen die er dan glanzend uitzien en als 
het ware vragen om je tanden er in te zetten. Doe ik maar niet. 
 
Verleden week bij het openen van mijn e-mails zag ik een e-mail van Simon Knol waarin alle vrijwilligers 
van NHD op zaterdag 3 februari om 15.30 uur  werden uitgenodigd voor een hapje, een drankje en om 
19.00 uur een etentje. Er waren 26 vrijwilligers aanwezig. Welnu, inmiddels is dit "feest" alweer voorbij en 
wij kunnen terugkijken op een geslaagd "feest". Onze voorzitter Leo Klaver opende de bijeenkomst en 
stipte de belangrijkheid van het vrijwilligersschap aan. 
 
Piet Blauw werd nog even in het zonnetje gezet vanwege zijn jarenlange werkzaamheden waaronder 
toiletten schoonmaken. Een niet geringe klus zou ik zeggen. Bedankt Piet. Zou zeggen ga nu dan maar 
weer uitgebreid trainen op de grote driebanden biljarttafel. En geef mij dan maar weer een aantal 
interessante biljartaanwijzingen zoals een driehoek figuur van de ballen welke figuur vaak tijdens het spel 
voorkomt. Echter het gaat mij nog steeds niet zoals het moet gaan. Maar al doende leer ik. 
Na de speech van Leo Klaver werd biljart gespeeld met uitleg van onze secretaris Theo Lageveen. Zowel 
libre, bandstoten,driebanden  en 5-ball kwamen aan de beurt in een competitieverband. 
 
Dit gezegd hebbende hoop ik dat er bij de leden - die nog geen vrijwilliger zijn - de gedachte opkomt om 
ook iets te doen in welke vorm dan ook. Het geeft mij althans een goed en prettig gevoel iets voor de club 
te betekenen. 
Zeg of denk a.u.b. niet van maarruuh maar wel van poetsuuuh.  
Want winnen doe je bij.......de vrijwilligersgalerij. 
 
Tot spoedig en biljartgroet van: 
 
Een vrijwilliger. 
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