
REGELS… .REGELS en vergeten !!

Zoals het zo vaak gebeurt, vinden  de Hollanders  regels maar niets. Wij bepalen zelf wel wat we 
willen en wat we doen, en wee je gebeente als je probeert ons de ons toegeëigende privile ges te 
ontnemen. Wie ben je dan wel !!! We staan gelijk op onze achterste benen en zijn dan niet meer 
voor rede vatbaar. Wat van ons is daar moet je vana f blijven. Zoals we zien is niets menselijks ons 
vreemd. A fgelopen zaterdag 10 juni hadden we een groot toernooi op ons terrein en met 35 x 3 
dus 105 spelers was het best wel druk te noemen. De bar bezetting had haar handen vol en zijn 
de hele dag door druk bezig geweest. Het viel op dat enkele mensen hun lege glazen en flessen 
op de tafels lieten staan en dit aan het barpersoneel overlieten om dit op te ruimen. Ook de
Vlaardingers vervielen in dit gedrag, e n het was nog wel hun huis waar we speelden. Ook de 
toiletten waren een puinhoop! Het lijkt wel of iedereen op zo’n dag denkt op meerdere gebieden 
naast de pot te kunnen en mogen piessen . Dit was zowel bij de dames als bij de heren zo. Ik 
schaamde mij voor dit gedrag van dat gede elte van de  schepping dat men de groep noemt die na 
kan denken en kan scheppen.

Wat dan weer wel opvi el in positieve zin was, dat er niet gerookt werd op de banen tijdens de 
partijen. Hoe anders is dat op de club avon den en middagen. Daar wordt gespeeld met een 
sigaret of een sjekkie in de mond. Als je er wat van zegt hoor je s teevast “Wat maakt dat nou uit, 
je heb er toch geen last van” en “Ik mag toch zeker zelf w el bepalen wat ik doe, of niet soms”. 
Vaak wordt dit gevolgd  door het dreigende “als dat ook niet meer mag dan kom ik toch niet meer”. 
Natuurlijk is dat ons goed recht, net zoals de vereniging het goede r echt heeft om te zeggen, 
“Rook voor mijn part 20 sig aretten tegelijk, maar niet op de baan” .

Laten we bij deze afspreken dat we, net als binnen op de banen ook buiten op de banen niet meer 
roken. Het staat netter en het staat in het toernooireglement van de NJBB dat tijden s de partijen 
op de banen niet gerookt mag worden. Dus nu vraagt JBC Vlaardi ngen aan haar leden ,

“ STOP MET ROKEN OP DE BANEN”

 


