Biljartvereniging “De Vriendenkring” jeugdbiljarten najaar 2014
Beuningen, 26 november 2014
Door de voorzitter van het district Nijmegen is ons andermaal gevraagd een verslag te
schrijven over de activiteiten van de jeugdleden van De Vriendenkring. Vorig jaar rond deze
tijd informeerden wij u in ditzelfde verslag over het steeds verder teruglopende animo voor
het jeugdbiljarten binnen onze eigen vereniging en in de wijde regio.
Onze 2 jeugdteams werden inmiddels gereduceerd tot 1 team. Met 4 spelers hebben we het
afgelopen seizoen deelgenomen aan de competitie, georganiseerd door het district Oss. Om
toch tot een enigszins volwaardige competitie te kunnen geraken, had de competitieleider 4
verenigingen uit het district Venlo aan het programma toe weten te voegen.
Het almaar teruglopende animo heeft er helaas toe geleid dat er dit seizoen geen
teamcompetitie meer is georganiseerd. Er zijn nog initiatieven geweest voor de opzet van een
individuele competitie, maar eerlijk gezegd weten wij niet of die van de grond gekomen is.
Ons jeugdleden aantal is inmiddels gereduceerd tot 1 lid. De nog overgebleven jongeman
had geen zin om telkens alleen op pad te moeten, vaak ook nog een eindje weg van huis in
Brabant of Limburg. Gelukkig heeft hij de moed niet opgegeven. Onder leiding van Jos
Bongers heeft hij na de zomer de trainingen hervat. Dit seizoen gaat hij wedstrijdervaring
opdoen in de senioren C2 competitie.
Voor De Vriendenkring is het teruglopende animo evenmin een reden om de moed te laten
zakken. Zo is er o.a. het afgelopen voorjaar in samenwerking met de school in Bergharen
voor groep 8 een biljartles georganiseerd. Het werd een succesvolle middag. Helaas heeft het
geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd. De Vriendenkring blijft echter initiatieven
ondernemen omdat wij van mening zijn dat de jeugd de toekomst heeft, ook voor onze
mooie biljartsport.
Mocht er elders binnen het District Nijmegen animo of goede ideeën zijn om het
jeugdbiljarten toch weer op de kaart te krijgen, nodigen wij u van harte uit daarover contact
met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u terug in De Pique onder ‘jeugdconsul’
of bij Biljartvereniging De Vriendenkring.
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