Biljartvereniging Impuls
Aan het einde van de Roos van Dekemastraat op
de hoek met de Majoor Fransstraat, vind je het
onderkomen van Biljartvereniging Impuls, opgericht in 1976. Tegen de buitenmuur staan de
twee kinderstraatbiebkasten. Nu gaat er misschien bij u een lampje branden. Zo niet, dan
heeft u een goede reden om ook dit stukje van
onze wijk te gaan ontdekken.

Ik heb afgesproken met de voorzitter, Hannelore
Vergeer. Zij vertelt dat er ’s middags en ’s
avonds competitie wordt gespeeld. Maar het is
natuurlijk niet verplicht om competitie te spelen.
Ook voor een vrij potje biljarten, kan je bij Impuls terecht, dan hoef je alleen maar donateur
te worden voor € 35 per jaar.
De vereniging is eigenaar van het gebouw. Er
staan twee biljarttafels en natuurlijk ontbreekt
ook de bar niet.
Ledenbestand
Er zijn ongeveer 40 leden, waarvan 6 vrouwen.
Een minderheid dus! De gemiddelde leeftijd
schommelt rond de 60 jaar. Het is een vergrijzende sport, geeft Hannelore toe. Het oudste lid
is een man van 90, maar het jongste lid is een
vrouw van 18. Als haar vriendinnen nou eens allemaal lid zouden worden . . . . . . . . . .
Er zijn geen voorwaarde aan het lidmaatschap
verbonden. Iedereen is welkom ook als je
nog nooit een bal hebt gespeeld. Hannelore zegt
geruststellend dat er altijd wel een paar mensen
rondlopen van wie je het kan leren.
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Door Trudie Galama
Op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur is het vrij
biljarten voor alle leden. Dan wordt er geen
competitie gespeeld. Dan zouden nieuwe leden
kunnen komen kijken. Hoewel in deze
tijd van het coronavirus ook deze deuren dicht
zijn.

Biljart en Poolbiljart
Wat is het verschil tussen biljart en poolbiljart?
Dat is simpel. Een biljart heeft geen gaten en
speel je met een rode, een gele en een witte
bal. Een poolbiljart heeft zes gaten en speel je
met 15 gekleurde ballen die allemaal in de tafel
verdwijnen.
Op een gewoon biljart kan je libre of driebanden
spelen. Toen Hannelore dat zei, dacht ik dat
zoek ik na dit gesprekje even op.

Libre of vrij spel:
De eenvoudigste spelsoort is het libre of ‘vrij
spel’. Er zijn geen restricties, de bedoeling is
slechts om met de speelbal beide andere ballen
te raken.

Driebanden:
Bij het driebandenspel moet de speelbal minstens drie banden raken voordat de derde bal
geraakt wordt.
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Een vrouw als voorzitter
Ik vraag enigszins verbaasd hoe het komt dat zij
als vrouw voorzitter is van een biljartvereniging.
Het is toch een echte mannensport? Hannelore
zegt dat er inderdaad meer mannen zijn, maar
dat zij niet de enige vrouwelijke voorzitter is.
“Ik leerde een vriend kennen die graag biljartte
en zo ben ik erin gerold. Een vervolgens heb ik
mijn man bij het biljarten leren kennen. Hij is nu
penningmeester van de vereniging.”
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Toernooien
Hannelore vertelt dat er ook toernooien worden
georganiseerd. Als de competitie afgelopen is,
die loopt van augustus tot maart, dan worden er
onderling toernooien georganiseerd. Hieraan
kunnen ook niet leden mee doen. Ook wordt het
Zilveren Waag Toernooi georganiseer. Dit toernooi bestaat uit drie spelsoorten: libre, bandstoten en driebanden. De prijs is een Zilveren
Waag!
Gezelligheid of prestatie
De gezelligheid staat voorop, vindt Hannelore.
“Als iemand interesse heeft is hij/zij van harte
welkom op zaterdag als we weer open gaan. Wij
vallen onder de sportkantines. Dus dat zal waarschijnlijk 1 september worden.”
In de wijk ligt een jeu de boules-baan. Ik vraag
mij af of dit misschien een alternatief is. Drankjes en hapjes zelf meenemen!
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