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Biljartvrienden, 
 
De fusie tussen de KVC en KNBB gaat (voorlopig) niet door. Er werd met 58 % vóór- en 42 % 
tegenstemmers niet de vereiste tweederde meerderheid behaald. Onze nu sluitende 
begroting  “zonder contributie verhoging” werd wel goedgekeurd, dus blijft alles bij het 
oude. Ik denk dat diegenen die hebben gesproken tijdens onze ALV impact hebben gehad op 
het stemgedrag zodat wij eigenlijk met de haven in zicht zijn gestrand. Hoe nu verder zult u 
zich afvragen ?  
 
Ik wil stellen dat de uitkomst geen enkel effect heeft voor de biljarter aan de tafel, alles gaat 
gewoon door. Wij gaan de uitkomst eerst evalueren en dan bezien wat wenselijk is. Tijdens 
de bondsraad (werd gehouden direct na onze ledenvergadering) werd duidelijk dat het 
initiatief tot fuseren nu bij ons ligt. Wat voor ons telt is uw belang. Bent u erbij gediend als 
wij nu geforceerd weer het fusiepad op gaan? En stel dat er een minimale meerderheid was 
behaald, was dat dan een goede basis geweest om te fuseren? Ik concludeer dat er 
momenteel nog te weinig vertrouwen is om te fuseren. Bondsbestuurder Bennie Deegens 
stelde misschien wel terecht dat nu een fusie een gedoogfusie zou zijn en daarom niet 
wenselijk is.  
 
Wij als KVC gaan wel verder met het intensiveren van onze samenwerking met driebanden. 
Met elkaar bekijken of wij het product biljarten kunnen verbeteren en vernieuwen en of het 
instellen van gezamenlijke portefeuilles wenselijk is.  
Wij willen eerst alles maar eens rustig laten bezinken en dan samen met u bezien wat 
wenselijk is. 
 
Groet, Jaap Labrujere 
 
===================================================================== 
 
De Toekomst van het Jeugdbiljarten 
 
Er wordt altijd heel makkelijk geroepen “De jeugd heeft de toekomst”, maar hoe kunnen we 
of hoe moeten we de jeugd enthousiasmeren voor onze mooie sport.  
Dat was de belangrijkste vraag tijdens de brainstormbijeenkomst op zaterdag 14 maart jl. 
waar iedereen die het jeugdbiljarten een warm hart toedraagt voor was uitgenodigd. 
 
Het gaat namelijk niet goed met het jeugdbiljarten.  
Natuurlijk kennen we de prestaties van onze top jeugdspelers Sam van Etten, Ferry Jong, Jim 
vd Zalm en Jordy Jong enz. Maar we maken ons ook hele grote zorgen over de nieuwe 
aanwas van jeugdspelers. Er komen namelijk te weinig nieuwe jeugdleden bij en er vallen 
teveel jeugdleden weg i.v.m. de leeftijd.   



Op dit moment zijn er in Nederland totaal nog ongeveer 135 jeugdleden t/m 21 jaar, 
waaronder ongeveer 70/80 jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 
De laatste groep zijn de officiële jeugdleden en de anderen spelen met dispensatie nog als 
jeugdlid, maar spelen ook veelal al bij de senioren. 
Drie jaar geleden hebben we bij de jeugd noodgedwongen een rigoureuze aanpassing 
moeten doen door een aantal klassen samen te voegen.  Het werd te lastig om nog voor 
iedere klasse een kampioenschap te organiseren. We zijn nu op een punt aangekomen dat 
we wederom moeten gaan aanpassen, omdat het aantal jeugdleden, zoals bij iedere 
sportbond ook bij de KNBB, sterk aan het teruglopen is.  
Als we nu niets gaan ondernemen voor het jeugdbiljarten dan kunnen we binnen een aantal 
jaren geen jeugdwedstrijden meer organiseren en is de jeugd uit onze biljartsport 
verdwenen. 
 
Jeugdconsuls terug in het District 
Uit bovengenoemde cijfers moeten we concluderen dat het 1 minuut voor 12 is en dat als 
we de jeugd binnen onze sport willen behouden, we met elkaar iets moeten ondernemen. 
Ik roep daarom alle districten op om de handen uit de mouwen te steken. De jeugdconsul is 
al uit veel districtsbesturen verdwenen, maar ik verzoek hierbij alle districtsbesturen om op 
zoek te gaan naar iemand die in het eigen district die iets wil betekenen voor de jeugd. Haal 
de jeugdconsul weer terug in uw bestuur. 
 
Brainstormvergadering  
Tijdens de brainstormvergadering over “De Toekomst van het Jeugdbiljarten” op zaterdag 14 
maart is een aantal voorstellen naar voren gekomen die we graag verder willen uitwerken, 
zoals: 

- Ouder/kind toernooi organiseren 
- Open (provinciaal) toernooi organiseren 
- De gemeenten benaderen om het biljarten op de lijst te zetten voor het 

sportstimulatie programma 
- Het 5-Ballspel introduceren  

 
En er zijn nog meer voorstellen naar voren gekomen, maar deze kunnen we niet zonder uw 
hulp uitwerken.  
Dus ik vraag nogmaals om uw hulp en doe hierbij een dringend beroep op alle 
districtsbesturen om binnen het district weer een jeugdconsul aan te stellen. 
Met elkaar moeten we het jeugdbiljarten binnen onze sport weer nieuw leven in kunnen 
blazen. 
 
Voorzitter Commissie Jeugdzaken Carambole 
Cees Benschop 
 
 


