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Ondanks alle het vele en goed voorbereiden van dit biljarttoernooi moet men toch
concluderen dat het aantal deelnemers teleurstellend was.
Over de oorzaak kun je gissen maar twee belangrijke aspecten spelen hierbij wel een rol t.w.
De periode: te laat in het seizoen (aanloop naar de zomer en men gaat andere dingen doen)
Het tijdstip: De meeste, nog niet gepensioneerde biljarters, kunnen overdag spelen.
De toelating: Uitsluitend deelnemers uit Udenhout en Biezenmortel werkt natuurlijk belemmerend.
Gepensioneerde biljarten zijn misschien een beetje biljart-moe (interne en de diverse HvB competities)
De PK’s van HvB “romen” dit soort competities van andere verenigingen af, blijft weinig ruimte over

Het toernooi zelf kenmerkte zich door de aanwezigheid van een stel fanatieke KTK spelers,
zouden deze er niet zijn bij geweest dan zou het inschrijf-resultaat bedroevend laag zijn.
Hoewel het toernooi een “open” karakter had is het jammer dat onze “eigen” clubleden
veelal met de prijzen aan de haal gingen. (van de 6 prijzen gingen er 5 naar KTK leden)
Samenvattend:
In het algemeen kan gesteld worden dat de biljartsport, in het algemeen gezien, onder druk staat. Met
uitzondering van de vele gepensioneerden heeft deze sport geen enkele impact bij bijvoorbeeld de jeugd.
De groep pensionado’s welke wel biljarten hebben vaak méér dan genoeg aan eigen interne toernooien en
de verschillende speldisciplines binnen Hart van Brabantcompetities.
Wij zitten feitelijk allemaal in dezelfde (biljart)vijver te vissen!
Veel biljarters ervaren het als prettig dat de biljartaktiviteiten in de maande juni/juli stil liggen, andere
dingen staan dan op het programma.

Wat te doen?
De organisatie van welk biljarttoernooi dan ook moet zich realiseren dat wanneer dit overdag gehouden
wordt hier veelal gepensioneerden op zullen reageren maar deze groep heeft al meer dan voldoende
mogelijkheden (in en externe toernooien) om een spelletje biljart te spelen.
Willen wij als KTK dit evenement op de kalender houden dan zullen wij ook de grenzen buiten Udenhout en
Biezenmortel moeten gaan verkennen. (Vol=Vol)
Een manier om deze groep te bereiken is natuurlijk véél moeilijker dan het plaatsen van een uitnodiging in
bijv. onze eigen regionale weekblaadjes.
Door regionale publiciteit bereik je natuurlijk maar een bepaald regionaal gebonden publiek.
Een uitkomst zou kunnen zijn om het verenigingsbestand van HvB te gebruiken maar……. dan organiseer je
weer iets voor de gepensioneerden!
Persoonlijke uitnodigingen versturen werkt natuurlijk véél beter.
Eerder de publiciteit opzoeken.
Slechts aan één discipline laten inschrijven.
Aantrekkelijker maken door mooie prijzen in het vooruitzicht te stellen.
Aanpassen van de speeltijden, wat later in de avond, met name voor de nog werkende biljarters.
Daarnaast is het zo dat het openstellen van de Peppel op de niet gebruikelijke uren verantwoordelijk moet
zijn. Richt je je uitsluitend op de senioren dan is openstelling van de Peppel in de avonduren niet nodig.
Misschien is het opheffen van dit evenement ook nog wel een optie?
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