
                 
 
               
 
 
 
Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – december 2015 
 
 
“Mag het ietsje minder!” 
 
In tegenstelling tot wat vaak gehoord wordt in de commerciële wereld, heb ik 
behoefte om het deze keer eens om te draaien.  Er werden op onze laatste ALV 
vragen gesteld over de communicatie van de CBC met de achterban. Men vraagt zich 
min of meer af wat deze commissie eigenlijk doet. Men vraagt zich ook af waarom 
men niet eerder betrokken wordt bij de plannen die we bedenken om onze sport 
attractiever te maken voor onze leden.  
Al jaren wordt er geroepen: “We moeten iets doen, anders hebben we over 10 jaar 
geen leden meer en kunnen we geen PK’s en competities meer draaien!” 
Welnu, de CBC heeft dit verzoek ter harte genomen en wij hebben intern 
gebrainstormd hoe we dit zouden aanpakken. Tijdens onze vergaderingen wordt 
door de commissieleden veel en goed gediscussieerd over de verschillende 
voorstellen. Wanneer we over een voorstel consensus bereiken, wordt dit verder 
uitgewerkt en komen we de volgende vergaderingen hierop terug totdat we het 
goed genoeg achten om het door te sturen naar de gewestelijke en 
districtswedstrijdleiders. Deze kunnen dan in een aparte vergadering hun op- en 
aanmerkingen aan ons doorgeven, zodat deze weer in de voorstellen verwerkt 
kunnen worden. 
 
We hebben de 5de en 6de klasse libre hervormd tot één klasse door met intervallen te 
gaan spelen. Sommigen vonden dit een goed idee, anderen vonder het maar niets.  
Wij zijn uitgegaan van het principe dat iedere speler in een klasse gelijke kansen 
moet hebben om te winnen. Het moge duidelijk zijn dat de spelers of speelsters in 
een bepaalde klasse verschillende moyennes hebben. Als men daarop een tabel 
maakt, heeft iedereen gelijke kansen op de winst. Op deze manier hebben we 
geprobeerd om in deze klasse meer mensen aan de tafel te krijgen. 
“Ik heb toch geen enkele kans om te winnen. Waarom zou ik dan nog inschrijven?” 
Dit was een vaak gehoorde klacht in de verschillende klassen.  
Van wie komen de klachten over deze intervallen?  Vaak zijn het mensen die 
normaal gesproken met een hoog gemiddelde in deze klasse spelen. Men was bijna 
altijd verzekerd van een finaleplaats. Als we de kansen wijzigen door met intervallen 
te spelen, is dit niet meer vanzelfsprekend. Jammer genoeg horen we de mensen die 
het wel een goede keus vinden, niet.  
 



                 
 
               
Toen we in mei vorig jaar onze ideeën lanceerden op de wedstrijdleidersvergadering 
om ook de persoonlijk kampioenschappen te hervormen, was de vraag van veel 
aanwezigen of we dit zo snel mogelijk wilden invoeren.  
Ter voorbereiding op dit seizoen hebben we nieuwe tabellen gemaakt voor de 
Landscompetitie. Hieraan is veel tijd besteed. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven, 
dat wegens tijdgebrek hierover niet uitvoerig gesproken is met de wedstrijdleiders. 
Hiervoor heb ik onze excuses aangeboden.  
Dit seizoen hebben we de PK’s onder de loep gelegd. Het was de bedoeling dat deze 
vernieuwing in het seizoen 2016-2017 ingevoerd zou worden. Aangezien de 
automatisering voor dit onderdeel niet rond dreigt te komen dit seizoen, hebben we 
besloten deze vernieuwingen pas in het seizoen 2017-2018 in te laten gaan.  
 
Waarom nu deze titel boven dit stukje?  De laatste tijd hebben krijgen we veel kritiek 
over de wijze van communiceren met de achterban. Wij willen heel graag voeling 
houden met de achterban. De voorstellen die we willen bespreken moeten dan wel 
gereed zijn. Als men vanaf het begin af aan wil meepraten over de hervormingen, 
worden dit vele discussies en ideeën waardoor we door de bomen het bos niet meer 
zullen zien.  Om de voortgang te waarborgen is onze commissie van oordeel dat we 
pas met onze wedstijdleiders om de tafel gaan zitten als er verschillende opties op 
tafel liggen. Dan heeft het zin om te discussiëren en aanpassingen te doen naar de 
wensen van de achterban.  
Alleen maar reclameren om het reclameren zelf heeft totaal geen zin. Als men gaat 
reageren op het te voeren beleid van de KVC en de CBC moet dit wel goed 
gefundeerd en overwogen zijn. Met kretologie kunnen we niet veel en jaagt men 
alleen de mensen tegen zich in het harnas. 
 
Zaterdag  9 januari 2016 organiseren we in Maarn een wedstrijdleidersvergadering 
waar iedereen zijn zegje kan doen. We zullen de 5e klasse libre en de vernieuwde 
Landscompetitie evalueren en de nieuwe PK-voorstellen bespreken. Deze 
voorstellen zullen begin december toegestuurd worden.  
 
Piet Verschure 
Portefeuillehouder Wedstrijdzaken  
   
===================================================================== 
 
Wedstrijdleidersvergadering KVC: zaterdag 9 januari 2016 om 13.00 uur in De Twee 
Marken in Maarn. 
 
==================================================================== 
  



                 
 
               
 
Beste biljartvrienden, 
  
Bij deze wil ik u en uw dierbaren namens het bestuur van de KNBB Vereniging 
Carambole een hele fijne kerst, een goede jaarwisseling en  
natuurlijk een geweldige start van 2016 toewensen. Wij wensen u verder veel 
gezondheid, geluk en natuurlijk ook veel biljartplezier toe. 
  
Namens de KVC, Jaap Labrujere          
                                         

 
 


