
 

Beste biljartverenigingen, 

Op donderdag 9 augustus 2018 was het weer zover, het Biljartnieuws/ Bewaarnummer voor het 

nieuwe seizoen lag klaar. En wat zag het er weer strak uit! En dat het er strak uitziet komt door m.n. 

Ruud Kaag, hij verzorgt nl. de opmaak. Voorwaar een flinke klus, geweldig Ruud! Maar vergeet 

natuurlijk o.a. Arnolda, Piet, Hans, Aad etc. niet, die zorgen namelijk voor de input! Want zonder 

input heeft Ruud natuurlijk niks te doen      . 

Voorzitter district NWN Na nogmaals een gesprek met Ron Schellingerhout heeft hij laten 

weten het toch te willen proberen. Dit met een proefperiode van 1 jaar. We twijfelen er niet aan dat 

Ron voor ons district een goede keus is. Hij zit nl. al vanaf september onze districtsvergaderingen 

voor. Echter, deze deal houdt ook in dat jullie secretaris jullie nog 1 jaar tot last ben. Maar goed, 

eerst afhameren op de ALV natuurlijk! 

Voorz.- secr. overleg  Op woe. 26 februari jl. is het voorzitters- secretaris overleg gehouden 

die redelijk goed werd bezocht; 23 van de 29 biljartverenigingen waren vertegenwoordigd. 

Vergrijzing arbiterscorps, boete opleggen bij niet afzeggen/niet op komen dagen bij voorwedstrijden/ 

finales, waren enkele van de onderwerpen.  

CTR     Op voorspraak van de CTR (cie. Toezicht reglementen) is besloten om 

de verenigingsnaam op de site te noemen welke een heffing is opgelegd omdat een lid van hun 

vereniging zonder bericht niet is komen opdagen bij wedstrijden. 

Covid-19 (Corona)  Door het heersende Coronavirus kwam ook de biljartwereld stil te 

liggen. Dit had ook gevolgen voor het vergaderen. Maar uiteraard konden veel onderwerpen ook 

digitaal worden afgedaan. Ook is via een zgn. ‘conference call’ vergaderd. Weer een ervaring rijker. 

Op 1 april werden de maatregelen wederom aangescherpt zodat de ALV van 13 mei uitgesteld werd 

naar 17 juni en daarna weer naar 2 september. I.v.m. de 1,5 meter maatregel is uitgeweken naar De 

Draaikolk in Den Helder. En op 27 mei kwam het verlossende bericht dat we m.i.v. 1 juli 2020 weer 

los mogen. Vanzelfsprekend onder alle voorbehouden en volgens het opgestelde protocol. 

Lintje    En op 24 april is ‘onze’ Jan Latenstein, voor al zijn vrijwilligerswerk 

voor diverse maatschappelijke verenigingen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Bij het 

nazoeken zag ik ook dat Jan Kant in 2019 een lintje heeft gekregen en in 2018 Adri Goudsblom. 

Toppers zijn het!! 

Vr. gr. Dick Lukasse, district secretaris 

PS: Zoals ik hierboven heb vermeld stop ik mei volgend jaar (2021) na 7 jaar als secretaris. Kortom, 

opvolging gezocht. Wie durft???  
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