Een nieuw begin
Beste biljartliefhebbers. Als uw nieuwe Districtsvoorzitter wil ik me graag introduceren voor aanvang
van het nieuwe seizoen. Het is een nieuwe, 1.5 meter, wereld en een gek moment om het stokje over
te nemen van het oude bestuur. Drie wisselingen tegelijk is niet ideaal. Aan de andere kant zorgen
nieuwe gezichten veelal voor andere ideeën en kansen.
Corona zal ons nog wel even bezig houden en als bestuur zullen wij de adviezen van de KNBB en/of
de Veiligheidsregio’s met interesse volgen. Biljartvereniging besturen en uitbaters doen hun uiterste
best om alles veilig te laten verlopen. We zijn allemaal klaar mee met de 1.5 meter, echter het virus
is nog niet klaar met ons. Ik merk, hoor en zie dat we moeite hebben om ons strikt te houden aan de
afspraken. Gezien onze gemiddelde leeftijd en gezondheid moeten we gewaarschuwd zijn, maar
toch… Een ongeluk zit in een klein hoekje. Kijk maar eens naar de uitbraak in Café de Kleine Beurs in
Hillegom. Toevallig de kroeg waar ik “besmet” ben geraakt met het biljartvirus toen mijn vader
eigenaar was in de jaren 60-70.
Het bestuur wil ook wat aandachtspunten aandragen. Weet u dat 95% van de biljarters lager speelt
dan twee moyenne? Toch zien we vaak toernooien voor de toppers en bijna niets voor deze grote
groep. Dat is ook één van de redenen dat het triatlon toernooi weinig belangstelling heeft. “We
winnen toch niet als goede spelers meedoen” is een vaak gehoord argument. Aan de andere kant
merk ik ook dat mensen steeds minder vaak van huis willen en als een finale te ver weg is blijft men
thuis.
Dat brengt mij op het tweede aandachtspunt. De KNBB heeft ruim 20.000 leden. Daarvan speelt nog
géén 3% PK wedstrijden. Als u daarbij weet dat de sectie Carambole voor 80% van de inkomsten
zorgt bij de KNBB en er eigenlijk maar door een paar honderd spelers Topsport en Prestatiesport
bedreven wordt, wordt naar mijn mening de Recreatiesport achtergesteld. Dan moet je ook als KNBB
niet raar opkijken als steeds meer verenigingen de € 5,- inschrijfgeld voor elk lid, ook verplicht voor
leden die geen PK’s en Teamwedstrijden spelen, niet willen betalen immers: wat krijgen zij terug
voor hun geld? Binnen het bestuur van de KNBB begint dit steeds meer te leven, echter
veranderingen moeten geïnitieerd worden vanuit de 33 districtsbesturen. De meeste districten doen
nog steeds wat ze altijd deden. Vernieuwing kan alleen als je samen de schouders eronder zet.
Een derde aandachtspunt is het dalende aantal georganiseerde biljarters; dat daalt al jaren. Wat
kunnen we doen om m.n. bij de 50-plussers dit leuke spel onder de aandacht te brengen zodat dit
voldoende uitdaging biedt zonder veel fysieke uitdaging zoals bij voetbal en tennis. Hier zullen wij
samenwerking zoeken met de dag competitie.
Het bestuur staat open voor samenwerkingen met andere biljartbonden en lokaliteiten waar er
gebiljart wordt om beter, leuker en vaker met elkaar “een keutje te kunnen leggen”. Daarbij zal
prestatie niet persé belangrijker zijn dan gezelligheid. Het “kroeg-gevoel” en het “samen-gevoel”
moet weer mede belangrijk worden. Daarbij denken wij b.v. aan plaatselijke of regionale toernooien.
Ik nodig allen uit om met ons mee te denken en uw ideeën met ons te delen.
Een nieuw seizoen staat voor de deur. Hopelijk kúnnen we spelen en genieten van het spelletje.

Met sportieve groeten,

Hein Smit

