Biljartvereniging “De Vriendenkring” afd. jeugd stand van zaken najaar 2013
Beuningen, 21 november 2013
Door het bestuur van de KNBB district Nijmegen is mij gevraagd een verslag te schrijven over de
activiteiten van de jeugdleden van De Vriendenkring. Ik zal proberen de ontwikkelingen weer te geven ten
opzicht van het vorige verslag, precies een jaar geleden.
Het seizoen 2012 – 2013 is voor de 2 jeugd teams van De Vriendenkring redelijk succesvol verlopen. Er is
evenals voorgaande jaren in teamverband deelgenomen aan de competitie in het KNBB district Oss. Het
eerste team is als 5e geëindigd, het 2e team is 4e geworden.
Helaas hebben wij voor de competitie van het lopende seizoen nog maar 1 team kunnen inschrijven. Na het
vorig seizoen heeft 1 van de jeugdleden de overstap gemaakt naar de senioren en hebben 2 andere
jeugdleden ons verlaten. Ondanks de initiatieven die vanuit De Vriendenkring ondernomen zijn, hebben wij
geen extra leden mogen verwelkomen.
Het teruglopende aantal jeugdleden is geen fenomeen waar alleen De Vriendenkring mee kampt. Er wordt
door de jeugdleden van De Vriendenkring als enige vertegenwoordiger van het district Nijmegen
deelgenomen aan de competitie van district Oss. Ook in district Oss loopt het aantal jeugdleden terug. Om
toch een enigszins volwaardige competitie op touw te kunnen zetten, zijn er 3 teams uit het district Venlo
aan de competitie toegevoegd.
Het blijft lastig om het jeugdbiljarten op de kaart te krijgen en enthousiasme te kweken onder een groter
publiek. Zowel onder de jeugd als mede onder oudere biljarters indien hen gevraagd wordt een steentje bij te
dragen aan de begeleiding van de jeugd. Op een enkele enthousiasteling daargelaten komt eigen alles neer op
de direct betrokkenen binnen de verenigingen en op de ouders van de jeugdleden. Daar zal verandering in
moeten komen om een gezonde toekomst van de biljartsport tegemoet te kunnen zien.
Een voorbeeld van het gebrek aan enthousiasme heeft De Vriendenkring jl. augustus aan den lijve
ondervonden. De eerste training van het seizoen heeft de Vriendenkring extra onder de aandacht willen
brengen door deze training als openbare trainings-sessie te organiseren. Het aantrekkelijke programma, de
nodige aandacht in lokale media, op de websites van de KNBB en van het district Nijmegen, hebben niet tot
het gehoopte succes mogen leiden. Aan het einde van de avond werd een trieste balans opgemaakt: buiten
onze eigen jeugdleden was er niemand komen opdagen.
Al schrijvende merk ik dat het verslag niet zo positief geworden is. Ik ga echter de zaken niet mooier
weergeven dan ze zijn. Bij De Vriendenkring laten we de moed niet zakken. We gaan nadenken over andere
initiatieven. We denken bijv. aan een kind - grootouder toernooi en aan samenwerking met de lokale school.
De ideeën zullen nader worden uitgewerkt en onder de aandacht worden gebracht zodra ze definitief vorm
hebben gekregen. Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u een leuk idee hebben, laat het ons
weten.
Mocht na het lezen van dit verslag uw interesse gewekt zijn, dan bent u altijd welkom om eens langs te
komen in het Biljarthome Bergharen in dorpshuis De Zandloper. Op vrijdag avond is de vaste trainings
avond van 18.30 – 20.00 uur. Op zondag worden de competitie wedstrijden gespeeld. Op de website van het
district Oss staat het programma en kunt u nagaan wanneer er thuis gebiljart wordt. Wij verwelkom graag
nieuwe leden maar ook enthousiaste biljarters die willen assisteren met de training en begeleiding.
Wij hopen u graag eens te mogen verwelkomen in ons Biljarthome.
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