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Nieuwsbrief NHD Augustus 2021 
 
Beste biljartliefhebbers, 
 
Nu bijna driekwart van de Nederlandse bevolking gevaccineerd is tegen het 
Coronavirus lijken we gaandeweg onze “vrijheden” weer terug te krijgen. Stukje bij 
beetje krijgen we meer ruimte en is er steeds meer toegestaan.  
Zo ook voor NHD, de clubavonden gaan binnenkort weer beginnen alsmede het 
wedstrijdseizoen. Verlangend hebben we ernaar uitgekeken, we mogen weer!  
 
 Let op, er gelden in het clubgebouw nog steeds beperkingen: 
 

• Bij binnenkomst de checklist invullen! 

• Denk om de hygiëne, was regelmatig je handen, 

• Na het biljarten de keu, biljart, stoelen en tafels even ontsmetten, 

• Niet meer dan 25 personen in het clubgebouw, 

• Houd afstand, ook tijdens het biljarten! 
 
 
Nieuwe leden: 
 
NHD heeft weer 2 nieuwe leden mogen verwelkomen: Roel Smit en  
Lucien Vossems, beide heren hartelijk welkom! 
 
Vrijwilligerslegioen: 
 
Het legioen raakt door zijn manschappen heen!  Commandant Koos Does heeft meer 
mensen nodig om al het werk in en om het clubgebouw uit te voeren. 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
 

• Stofzuigen biljarts en biljartzaal, 

• Ballen poetsen, 

• Schoonmaakwerkzaamheden bar en toiletruimtes. 
 

Wil je de vereniging graag een helpende hand toesteken, meld je dan aan bij Koos of 
het bestuur.  
 
Clubavonden: 
 
De clubavonden starten weer vanaf maandag 6 september (clubavond libre en 
driebanden groot), dinsdag 7 september (clubavond libre) en vrijdag 10 september 
(clubavond  driebanden klein), de bar is dan ook weer geopend. 
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Teamcompetitie, PK en WOC:         
   
Alle inschrijvingen van de teams en deelnemers aan de PK zijn geregeld. Vanwege het 
coronavirus heeft het wel wat langer geduurd voordat duidelijk was of het 
wedstrijdseizoen daadwerkelijk zou starten. Nog niet bekend zijn de PK hoofdklassen 
en hoger voor alle spelsoorten. Deze zijn op gewestelijk niveau en van de gewestelijk 
wedstrijdleider hebben we nog niets vernomen. In de agenda, als bijlage bij deze 
nieuwsbrief, staat alles ingevuld. 
 
Tellen en schrijven: 
 
Vorig jaar is het wedstrijdseizoen in de soep gelopen, nu echter ziet het er beter uit en 
gaat alles van start. NHD heeft weer een aantal poules toegewezen gekregen om te 
organiseren. Voor jullie betekent dit dat er weer geteld moet worden. In de bijlage het 
rooster voor het tellen en schrijven. Kun je een avond niet, geen probleem, er mag 
uiteraard geruild worden. Geef dat dan wel even door aan de wedstrijdleider. 
 
Algemene jaarlijkse ledenvergadering: 
 
De vergadering, die al 2 keer gehouden had moeten worden, heeft het bestuur nu onder 
voorbehoud, gepland op woensdagavond 22 december. Hou deze avond dus vrij! De 
vergadering zal waarschijnlijk wel iets langer duren dan normaal omdat het bestuur 
verslag moet doen van 2 verenigingsjaren. 
 
Jaar Uit Toernooi: 
 
Dit jaarlijkse toernooi voor NHD leden wordt altijd eind december gehouden. 28, 29 en 
30 december zijn de dagen die dit jaar voor het toernooi gereserveerd zijn. Vorig jaar 
kon het toernooi niet doorgaan, de reden bij ieder wel bekend. De jaren daarvoor kostte 
het de wedstrijdleider Wim Knol echter veel moeite om voldoende deelnemers te 
strikken. Geef je nu alvast op, zodat dit gezellige toernooi kan doorgaan. Bij voldoende 
deelname wordt er libre en driebanden klein gespeeld. 
 
Nu jullie weer op de hoogte zijn van alles wens ik jullie namens het bestuur een 
succesvol en vooral plezierig biljartseizoen toe! 
 
Theo Lageveen, secretaris. 
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