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Editie 4

Algemeen
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte houden van
de ontwikkelingen, ideeën en verdere plannen rondom onze
verhuizing. Het wordt een onregelmatig verschijnend bulletin onder
eindredactie van het bestuur. Links is te zien welke onderwerpen in
deze editie aanbod zullen komen. Op pagina 3 zijn foto’s te vinden.
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Met de biljartfabriek Wilhelmina te Amsterdam is overeenstemming
bereikt met betrekking tot de biljarts voor ons nieuwe biljarthome.
Chapeau voor Paul van Oosterhout met zijn team. We hebben er alle
vertrouwen in dat dit goed komt. De biljarts worden op 4-5 augustus
geplaatst.
De aanpassingen in het huurcontract zijn rond! Het huurcontract wordt
op dinsdag 21 juli 2020 om 09.00u officieel ondertekend in de Jan
Massinkhal te Nijmegen.
Het bestuur heeft nader overleg gevoerd met de cateraar. Zoals het
nu er naar uitziet zullen we starten met een fris/bier-automaat en
warme drankenautomaat. Alle automaten werken met pinpas betaling.
Kopjes/glazen e.d. worden door de cateraar dagelijks schoongemaakt
en vernieuwd.
Coen verzoekt vriendelijk de biljartspullen van onze leden te
verhuizen. Wil een ieder zijn/haar biljartspullen/eigendommen,
uiterlijk voor 31 juli 2020, bij Coen ophalen aub?
Met de gemeente zijn we nog bezig over het sleutelbeheer en
alarmcodes. Nader bericht volgt.
Inmiddels staat de teller van de obligatieleningen op €8.500,-. Een
geweldig bedrag. Je kunt nog inschrijven via het inschrijfformulier of
door een mail/berichtje te sturen naar het bestuur.
Met de gemeente Nijmegen en de KNBB zijn we bezig een PR
campagne op te richten voor ons nieuwe biljarthome.
Voorts verzoeken we de leden in hun foto-archief te duiken en leuke
biljartfoto’s op te snorren. Een selectie daarvan zal de
interieurcommissie gaan gebruiken op een deel van de grote wand in
ons biljarthome. Graaf digitaal aanleveren via
jwfmeijer1960@gmail.com (André).
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Bezoek biljartzaal Samonda te Den Haag
Op 2 juli 2020 zijn Gerard, Sven en André naar biljartlokaal Samonda
te Den Haag gereden. Daar hadden we een afspraak met Hans de
Jager, die allerlei adviezen had. Hans de Jager is Europees kampioen
biljart artistiek en heeft een biljarthandel. Hij heeft in Den Haag alle
neventaken m.t.b. inrichting biljartlokaliteit gerealiseerd. Zijn adviezen
puntsgewijs:
-

Denk aan een goed PR
ADP scoreborden hier bekeken en is een top kandidaat onder de
scorebordensysteem is hetzelfde systeem dat bij de Vriendenkring
te Bergharen hangt.
Zij hebben camerabewaking in de hal: overwegen wel/niet te
doen?
Zij hebben 1 camera om wedstrijden te streamen: overwegen wel
of niet doen?
Zij hebben vast iemand, die elke dag biljarts stofzuigt. Mindere
ervaring met accu stofzuigers; zijn advies is om speciaal voor de
biljarts een aparte stofzuiger en stofzuigermond aan te schaffen.
Wel activiteiten naar de club halen om deze gezond te houden
Aldaar 46 inch tv als scoreborden: Zijn heel groot; een 32 inch lijkt
prima advies
Qua verlichting heeft Hans er honderden uitgeprobeerd en
lichtmetingen verricht op de biljarttafels. In Samnoda hebben zij
bij een grote matchtafel 4 spots en bij een kleine tafel 3 spots in
het plafond ingebouwd. Via Hans krijgen we de leverancier. Het
voordeel van de spots is een heel ruimtelijk effect in de zaal.

De interieurcommissie aan de slag
Op verzoek van het bestuur hebben zij Alda, Christ, Natalja Meijer en
Ester Braam bereid gevonden zitting te nemen in de
interieurcommissie ten einde de gekozen style (contemporary/cousy)
vorm te geven in de JMH.
Op vrijdag 26 juni 2020 met de interieurcommissie de JMH bekeken.
Zij hebben gekeken naar kleurstelling op de wanden (zij raden behang
af). Een geometrisch patronenbeeld (niet te druk) in dezelfde kleuren
als de stoelen in de JMH geniet vooralsnog de voorkeur. Voorts
adviseren ze een grote stamtafel (ca. 2.60m; met aan elke zijde vier
stoelen).
Plantenbakken in de ruimte behouden voor groen. 1 wand bij de grote
tafels in een kleikleur achtige teint. Op de grote muur de geometrische
vormen en een fotowand.

Aangeschaft
Voor ons biljarthome zijn reeds diverse goederen aangeschaft. Het
bestuur let op de centjes en probeert daar waar mogelijk, besparingen
door te voeren, zonder dat de kwaliteit eronder leidt. Inmiddels
aangeschaft: biljartlift, 6 televisieschermen van 32 inch, 6 biljart
scoresysteem ADP, biljartwaterpas en 6 afdekzeilen voor de biljarts.
Voorts zijn we nog bezig met een aparte stofzuiger voor het biljart en
een stofzuiger voor de biljartruimte.

Interieurcommissie 3D
Naar aanleiding van de bevindingen van de interieurcommissie en de
geopperde ideeën op de open dag, heeft onze binnenhuis architecte,
Barbara Kamphuis, vorm gegeven aan onze wensen. Hieronder het
resultaat in de vorm van een moodboard.

