Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – november 2015
Op het moment van dit schrijven zijn wij bezig met het houden van onze informele
overlegrondes. De eerste drie bijeenkomsten zijn inmiddels achter de rug. De
noodzaak en de bereidheid om te veranderen is bij een ieder aanwezig. Natuurlijk
zijn de meningen hierover soms wat verschillend, maar daar komen wij wel uit. De
pilot voor Noord-Holland staat, dankzij Hans Eekels, in de steigers en gaat met
ingang van het volgend jaar van start. Deze pilot betreft het persoonlijk
kampioenschap driebanden klein derde klas in deze provincie. Via publicaties zullen
wij u hier verder over informeren. Tijdens het overleg met districten uit het gewest
Zuid-Nederland in Oirschot hebben de Brabantse districten zich bereid verklaard
mee te werken aan de pilot voor teams in deze provincie. Voor deze pilot kan ieder
team zich inschrijven. De teams bestaan uit drietallen en de te spelen discipline zal
driebanden-klein zijn. Men behoeft geen lid te zijn van de KNBB en zelfs geen lid van
een vereniging, dus kunnen drie biljarters spontaan een team vormen en inschrijven.
Dit “Brabants kampioenschap” zal eind maart 2016 starten en de finale hopen wij zo
rond eind juni te laten spelen. Via raambiljetten en flyers houden wij u op de hoogte
en wij hopen ook op de medewerking van de regionale media.
Wij constateren dat de KNBB momenteel in de belangstelling staat van de media.
Ons is duidelijk geworden dat wij een imago hebben van “oubollig, stoffig, verouderd
en conservatief”. Het is niet eenvoudig om dit imago te veranderen maar positief is
wel dat wij in beweging zijn, dat er volop gediscussieerd wordt en dat er meegedacht
wordt. Ons imago zal daardoor zeker veranderen.
Inmiddels is er ook een reactie van een collega bond tot ons gekomen. De vraag was
“wat willen jullie bereiken”? Welnu, wij willen heel graag samenwerken met alle
collega bonden en wij stellen het belang van de biljarter aan de tafel als eerste
prioriteit. Van welke bond of vereniging deze biljarter lid is vinden wij van minder
belang. Samen met collega bonden willen wij de biljartsport dienen en nieuwe
impulsen geven. Om de biljartsport in Nederland te borgen voor de toekomst en te
behoeden voor ernstige teruggang zullen we de handen ineen moeten slaan.
Nogmaals willen we benadrukken dat wij de autonomie van onze KNBB districten en
van alle collega bonden te allen tijde zullen respecteren. Samen werken en samen
organiseren moet leiden tot succes. Wij kunnen dit niet alleen, dus zijn wij bereid om
geïnteresseerde collega bonden en verenigingen uit te nodigen voor gesprekken. De
inbreng van deze bonden vinden wij heel belangrijk. Wij moeten bedenken dat de
terugloop van deelnemers niet alleen plaatsvindt bij de KNBB maar ook bij collega
bonden, dus hebben wij een gezamenlijk doel.
Vaak hoor ik het volgende: “Wij kunnen ons nu nog goed redden” en juist dat nu nog
zegt genoeg. Mijn vraag is dan: “Als deze trend zich doorzet, waar zijn wij dan over 5

of 10 jaar” ? Hebben wij als bestuurders niet de plicht om vooruit te kijken en de
handen ineen te slaan? De landen om ons heen hebben verzuimd om dat te doen en
we moeten constateren dat de klassieke spelsoorten daar eigenlijk een dieptepunt
hebben bereikt. Als wij het echter mondiaal bekijken dan zien wij juist in Azië, Japan,
Korea en Zuid-Amerika deze spelsoorten opkomen en opbloeien als nooit tevoren.
Om de jeugd te bereiken is meer nodig!!! Het spel zal flitsend en sneller moeten,
daar moeten we de kledingvoorschriften verder aanpassen en laten spelen in kortere
partijtjes. Bijvoorbeeld niet naar 40 punten spelen maar in 3 setjes van 15 punten.
Een leuk muziekje erbij en wat meer kleur zijn wellicht ook goede opties. De laatste
weken hoor ik ook positieve berichten en in den lande vinden diverse activiteiten
plaats om de jeugd te bereiken. Wellicht moeten wij hierop inspelen en een
meldpunt instellen waar deze activiteiten gemeld kunnen worden om er een
landelijke structuur aan te geven. Wij als KNBB zullen meer ons gezicht moeten laten
zien in biljartlokalen. Er moeten meldpunten komen waartoe geïnteresseerden zich
kunnen wenden als men meer informatie wenst en waar wij geïnteresseerden de
juiste weg kunnen wijzen in biljartland.
Wij zijn verheugd dat er positief gereageerd wordt op de inspanningen om het
damesbiljarten meer gezicht te geven. Momenteel hebben wij ongeveer 1600 dames
die meedoen aan competities en/of kampioenschappen. Via Facebook bereiken mij
ook berichten die betrekking hebben op het verleden. Dat begrijpen we best maar
de hoofdmoot moet nu toch zijn om niet steeds terug te kijken maar de blik te
richten op de toekomst.
De wereld om ons heen verandert nu sneller dan ooit, sociale media en digitalisering
is een fenomeen waar wij optimaal gebruik van moeten maken. Zeker ook voor wat
betreft het damesbiljarten. Vaak vinden er voorspelbare kettingreacties plaats indien
wij iets plaatsen op Facebook, en als de eerste reactie positief is heeft dit vaak een
positief vervolg. Is deze eerste reactie echter negatief, dan leidt dat vaak tot uitingen
waarbij alle negatieve aspecten extra belicht worden en juist dat vind ik soms niet
terecht. Dus beste dames: ik vraag aan jullie allen om met ons mee te denken om
het damesbiljarten te promoten en er zorg voor te dragen dat er meer dames aan de
biljarttafel komen.
Naar onze mening is het biljarten voor dames een sport waarin zij zich helemaal
kunnen uitleven. Bovendien is het een sport die een mooie aanvulling is op het vaak
jachtige dagelijkse leven.
Met een sportieve groet,
Jaap Labrujere

Medailles 2016-2017
Vanaf volgend seizoen kan men 1 of 3 medailles voor districtsfinales bestellen. De
kosten van de districtsmedailles zijn voor het district zelf.
Voor de gewestelijke finales geldt dat de kampioensmedaille voor rekening KVC
komt. Bij bestelling van 3 medailles komen de kosten van de extra 2 medailles voor
het district.
Verder is KVC op zoek naar nieuwe (goedkopere) glasplaten met een iets andere
vormgeving. Deze worden bij de gewestelijke en nationale finales door KVC ter
beschikking gesteld.
Getracht wordt om op de bestelsite ook de kostprijzen te vermelden.
Inschrijving cursus Biljartinstructeur B van start
Op 16 januari 2016 start weer een nieuwe cursus Biljartinstructeur B. De inschrijving
sluit op 22 december en bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door. De cursus
Biljartinstructeur B leidt op tot trainer op verenigingsniveau. De B-instructeurs
vormen het fundament van de biljartopleiding binnen de KNBB. De vaardigheden die
nodig zijn om de beginnende en iets-gevorderde biljarter te enthousiasmeren voor
de sport en een verantwoorde technische ondergrond mee te geven komen in deze
cursus aan bod.
Instroomeisen zijn beperkt tot lidmaatschap KNBB en minimaal libre moyenne van
2.50.
Verder is er aandacht voor het creëren van een veilige leeromgeving, de structuur
van de biljartsport in Nederland en de voorbeeldfunctie die een trainer vervult.
Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op: www.knbbopleidingen.nl
Najaarsvergadering KVC: zaterdag 14 november 2015 om 13.00 uur in zalencentrum
Verploegen te Wijchen.

