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Biljarthome
Op vrijdagvond 20 en
zaterdagavond 21 oktober is
het Biljarthome gesloten
i.v.m. activiteiten.
Op 20 oktober is het Lachen
Gieren Brullen en op zaterdag
21 oktober is het jeugdfeest
Audioz.
Hopelijk kunnen jullie hier
rekening mee houden.
Alvast bedankt voor de
medewerking.
Jos Arntz

Digitale scoreborden
Dankzij sponsoring kunnen we
binnenkort overstappen op
digitale scoreborden.
We zijn ons op dit moment aan
het oriënteren binnen de
diverse systemen en hopen ze
binnenkort te kunnen plaatsen.
Om eenieder de gelegenheid te
geven hieraan te wennen
blijven de huidige elektronische
borden te gebruiken.

Onderstaand bericht ontvingen wij van

Biljarttotaal

Aan het eind van deze week zou u weer een uitgave van Biljart Totaal moeten
ontvangen. Maar het magazine verschijnt vooralsnog niet meer. De reden:
samensteller en hoofdredacteur Hans Coolegem heeft een hartinfarct
opgelopen met als gevolg zes by-passes. Van de ene op de andere dag is zijn
leven compleet veranderd, omdat het hartinfarct ook nog eens negatief op zijn
enige nier uitwerking heeft gehad en hij nu eveneens driemaal per week 4,5
uur dialyse moet ondergaan.
De psychische klap om ineens ernstig hartpatiënt te worden heeft een diep
spoor achtergelaten. Vooral van wege het feit dat Hans Coolegem niet meer
kan doen, zoals dat in het verleden wel ging. Hij heeft namelijk met hart en ziel
vanaf 1995 het Biljart Totaal geproduceerd en ook vanaf 2007, toen de
Koninklijke Biljartbond haar handen er vanaf trok, gezorgd dat het enige
magazine over de biljartsport bleef bestaan.
Zoals u zult begrijpen is het opheffen van het magazine een persoonlijke ramp
omdat de uitgave al 72 jaar is verschenen. Met enkele medewerkers werd
maandelijks een fraai full-colour magazine gemaakt, dat over heel Nederland
werd gewaardeerd en waar nu – omdat de inzet om een dergelijk product te
maken onmogelijk kan worden geleverd – nu plotseling een einde is gekomen.
Het herstel van Hans Coolegem vergt volgens zijn behandelende artsen zes tot
twaalf maanden, zodat de toekomst er minder rooskleurig uitziet dan werd
verwacht. Omdat Hans Coolegem naast de invulling van het blad ook de
administratie deed (het abonnementsgeld moest zo laag mogelijk worden
gehouden) moet nu externe krachten worden ingehuurd voor eventuele
restitutie van abonnementsgeld. Zoals het er nu naar uitziet vergt elke mutatie
minimaal € 15,00. Hopelijk neemt het bestuur van de biljartbond het initiatief
om Biljart Totaal in een of andere vorm over te nemen, zodat er toch nog
communicatie zal zijn, die de biljartsport zo ontbeert.
Hans Coolegem, die door hetgeen zich heeft voorgevallen voorlopig in een
Zorghotel aan zijn herstel werkt, dankt iedereen die in de afgelopen 22 jaar
zich als abonnee aan het magazine hebben verbonden. Als biljartliefhebber
heeft hij het maken van Biljart Totaal met het grootste plezier gedaan. Jammer
dat door overmacht daar nu een eind aan is gekomen.
Dat het u in alle opzichten goed mag gaan

