Biljartvereniging NHD
Zwaag
Nieuwsbrief NHD Augustus 2022
Beste biljartliefhebbers,
Het is weer bijna zover, nadat vrijwel iedereen heeft kunnen genieten van zijn
welverdiende vakantie, kan de keu weer uit de mottenballen gehaald worden. Het is de
bedoeling dat de clubcompetities weer beginnen op maandag 5 september.
In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie verteld dat de lakens vervangen zouden worden
echter dit is niet uitgevoerd. De door NHD gewenste lakens zijn voorlopig nog niet
leverbaar wegens productieproblemen. De verwachting is dat de vervanging in
september zal plaatsvinden. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de oude lakens.
Nog meer tegenslag?? Ja natuurlijk, het één komt niet zonder het andere, de
hoogbejaarde CV ketel zou in juni vervangen worden, je raad het al: ook dit is niet
gebeurd wegens een tekort aan onderdelen etc. Dan denk je als bestuur alles prima
geregeld te hebben, zijn we 2 maanden verder maar zijn we niks opgeschoten. Is er nu
reden tot paniek? Nee, voorlopig is het nog geen winter en onze biljarts met de oude
synthetische lakens lopen nog beter dan menig ander biljart in den lande.
Ledenwijzigingen:
Om diverse redenen hebben 6 leden hun lidmaatschap van NHD beëindigd:
•
•
•
•
•
•

Emile Robert,
Koos Bekker,
Jan de Bruin,
Kees Vlaar,
Gerko Jan Doornbosch en
Ouke Dral.

Daarentegen is Elwin Klaver, de zoon van onze voorzitter, weer lid geworden van NHD.
Elwin, hartelijk welkom bij NHD!
De dalende tendens van het ledenaantal baart het bestuur wel zorgen, voor de
coronacrisis had NHD 100 leden, nu tweeënhalf jaar later nog maar 85. Een (flinke?)
contributieverhoging in de nabije toekomst lijkt onontkoombaar wegens de alsmaar
stijgende prijzen voor o.a. energie, tenzij er een hoop nieuwe leden bij komen.
Dus als je nog iemand weet die graag wil biljarten, maar nog geen lid is van een
vereniging, neem hem of haar eens een paar keer mee naar NHD.
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Tellen en schrijven:
Het idee van het districtsbestuur om de inschrijving voor de PK kosteloos te laten zijn
heeft goed uitgepakt: er zijn flink wat meer inschrijvingen in bijna alle spelsoorten. Dit
heeft natuurlijk ook consequenties voor de verenigingen, meer inschrijvingen leidt tot
meer poules die verspeeld moeten worden bij de verenigingen. Ook NHD ontkomt hier
niet aan. Toch heeft het bestuur de rem erop gehouden en hebben we nee gezegd
tegen extra poules. NHD organiseert dit seizoen 12 poules PK en 2 finales. Dat is één
poule meer dan vorig jaar, echter zijn we met minder leden dan voorheen en zal
iedereen 2 of 3 keer moeten tellen en schrijven.
In de bijlage, en binnenkort op de website, vinden jullie het rooster voor het komende
seizoen.
Vrijwilligerslegioen:
Dit punt stond ook in de vorige nieuwsbrief en nu ook weer totdat het legioen weer op
oorlogssterkte is! Schroom niet en help de vereniging en uiteindelijk jezelf zodat je in
schoon en opgeruimd clubgebouw je hobby kunt beoefenen.
Het legioen raakt door zijn manschappen heen!
Centurion Koos Does is inmiddels afgezwaaid dus zoekt de vereniging een
nieuwe coördinator en vooral manschappen!
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 het
bestuur.
Rabo Club Support:
Iedereen met een bankrekening bij de Rabobank kan deelnemen aan deze actie van de
Rabo Bank. Door middel het uitbrengen van stemmen op je vereniging, kan je er voor
zorgen dat je vereniging een geldbedrag ontvangt van de Rabo Bank. Hoe meer
stemmen, hoe meer geld je vereniging ontvangt.. Actie begint op 5 september.
Link naar de website:
Rabo ClubSupport (rabo-clubsupport.nl)
Biljartvereniging Het Gouden Hoofd te Blokker doet ook mee aan deze actie, zij
stemmen ook op NHD, dus het verzoek om je resterende stem uit te brengen op deze
vereniging, zo helpen we elkaar!
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Clubtenue:
Het nieuwe clubtenue is ook nog niet voorhanden, geen nood:
•
•
•

PK moet je spelen in het paarse NHD overhemd totdat het nieuwe tenue
beschikbaar is.
Teamwedstrijden mag in een tenue naar keuze, mits iedere speler gelijk gekleed
is, anders in het paarse NHD overhemd.
Tellen en schrijven: zwarte broek en schoenen en liefst een wit overhemd (het
door velen verfoeide pinguïn tenue).

YouTube:
Op zoek naar leuke dingen voor de nieuwsbrief vond ik een video waarin een oud lid
van NHD, Raymon Groot te zien is. Linkje : (298) Final 1st phase - 다니엘 산체스
Daniel SANCHEZ vs 레이몬 그루트 Raymon GROOT. 10 min H/L - YouTube

Tot slot nog een paar mededelingen:
•

•
•
•
•

Met hulp van Marcel van Distel heb ik een Google agenda gemaakt voor NHD.
De bedoeling hiervan is dat bijvoorbeeld het rooster voor het tellen en schrijven
in deze agenda geplaatst kan worden. Voordeel voor jullie is dat jullie uit deze
agenda automatisch een herinnering krijgen dat het binnenkort tijd is voor je
telbeurt. Ik hoop dit zo snel mogelijk gefikst te hebben.
Let erop dat bij het verlaten van het clubgebouw alle buitendeuren gesloten en
vergrendeld zijn. Het komt helaas nog steeds voor dat er deur(en) openstaan en
niemand aanwezig is..
Het is nog lang niet zover, maar het Jaar Uit Toernooi dat altijd eind december
door NHD georganiseerd wordt heeft deelnemers nodig. Spelsoorten zijn libre en
driebanden. Wil je meedoen geef je dan op bij Wim Knol.
Lees ook de bijdrage van J.G. (volledige naam bekend bij het bestuur)
Van 2 t/m 13 september ben ik op vakantie naar Spanje.

Veel biljart plezier in het komende seizoen!
Namens het bestuur,
Theo Lageveen, secretaris.
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