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Samen biljarten geeft meer effect!

Nieuwsbrief november 2016

Door samenwerking naar meer deelnemers
Beste biljartliefhebbers,
Wie kent het 5-Pins biljarten ? Deze biljartvorm is beslist de moeite waard om eens kennis van te
nemen. Het is geen nieuwe discipline maar een discipline die al heel lang bestaat en op grote schaal
gespeeld wordt in Argentinië, Italië, België, Duitsland en Scandinavië. Op kleinere schaal wordt dit mooie
strategische / tactische biljartspel tegenwoordig in meer landen gespeeld en neemt in populariteit fors
toe. Omdat al enkele jaren de Europese biljart kampioenschappen (in alle bestaande disciplines) om de
twee jaar in het Duitse Brandenburg worden gespeeld, ziet men op de tribunes bij de 5-Pins
biljartwedstrijden steeds meer publiek en biljartersliefhebbers die hier van onder de indruk zijn of
worden. Daarom willen wij deze biljartvorm ook in Nederland introduceren, er zijn al regio’s (o.a.
Twente) waar men dit al speelt dus is het zaak dat wij dit verder uitbouwen. Onze portefeuillehouder
Alex ter Weele heeft dit op zich genomen en reeds een toernooi georganiseerd. Het is zelfs de bedoeling
om hierin ook een Nederlands kampioenschap te organiseren. Indien uw vereniging of district interesse
heeft, laat ons dit dan weten zodat wij u de benodigde spelregels e.d. toe kunnen sturen en op verzoek
een clinic kunnen organiseren.
Op het moment van dit schrijven zijn we druk doende met onze informele overlegronde. Het 5-Pins en
ook de provinciale kampioenschappen zijn een belangrijk onderwerp tijdens deze bijeenkomsten en ik
mag zeggen dat er positief gereageerd wordt. Ook wil ik in deze uitgave even kort terug komen op de
provinciale kampioenschappen omdat ik de overtuiging heb dat deze kampioenschappen ons binden. En
met “ons” bedoel ik alle biljarters in Nederland, dus niet alleen KNBB-leden maar ook biljarters van
collega-bonden en -verenigingen. Het moet toch uitdagend zijn om tegen nieuwe tegenstanders te
spelen, lid of geen lid van de KNBB? Het moet toch heel leuk zijn, zeg maar als kers op de taart om met je
vriend, vriendin, vrouw, collega of clubgenoot een koppel te vormen. Men komt in andere biljartlokalen
en de wedstrijden worden gespeeld van april tot juli, dus zijn dan veel competities en
kampioenschappen al gespeeld. Als wij erin slagen om dit in meerdere provincies van de grond te krijgen
en dit zo verder uit te bouwen naar een NK, denk ik dat veel biljarters hier veel genoegen aan gaan
beleven. Tijdens onze algemene ledenvergadering van 19 november in Wijchen komen wij hierop terug.
Tijdens onze overlegronde is meermalen aangegeven dat het wellicht een optie is om een werkgroep
samen te stellen die districten gaat benaderen en ondersteunen om dit van de grond te krijgen.
Samenwerken met alle biljartorganisaties en op deze wijze onze mooie sport promoten moet er zorg
voor dragen dat wij niet afglijden. Nogmaals stel ik dat “in leden denken” niet mijn doel is. Mijn doel is
om door middel van samenwerking “meer in deelnemers” te denken en moeten wij wellicht meerdere
“open nationale of regionale kampioenschappen” organiseren zodat iedere biljarter hieraan mee kan
doen. Wellicht dat onze mooie sport dan ook meer (media) aandacht krijgt. Meer aandacht leidt tot
meer beoefenaars en dat leidt weer tot meer uitdaging, voldoening en plezier.
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Het is ons tijdens de overlegronde duidelijk geworden dat de aanpak en promotie van de “dagcompetitie” heel divers is. Districten waar weinig of geen aandacht aan het dag-biljarten wordt besteed
laten ons weten dat vaak de bestuurlijke capaciteit ontbreekt om dit goed op de kaart te zetten. Wellicht
zou een landelijke commissie, werkgroep of team van vrijwilligers deze districten op dit gebied kunnen
ondersteunen. Dus mijn vraag aan u allen is: wilt u zich als vrijwilliger aanmelden om ons en onze
districten op deze gebieden te ondersteunen?
Tenslotte kan ik u nog meedelen dat wij onze biljart topevenementen nieuwe impulsen gaan geven, later
zal ik u daar nader over berichten.
Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van dit artikel of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger,
schroom dan niet en laat ons dit weten, mijn telefoonnummer is 06-15042270.
Met vriendelijke biljartgroet,
Jaap Labrujere

Bijlage: Informatie van DAS Juridische Adviesdesk voor de sport

pagina 2 van 2
www.knbbcarambole.nl

DAS Juridische Adviesdesk
voor de Sport
Kosteloos voor verenigingen
van Koninklijke Nederlandse
Biljartbond!
> Altijd kosteloos uw juridische vraag stellen
> Meteen antwoord op uw juridische vragen
> U blijft op de hoogte van relevante juridische ontwikkelingen

Als sportvereniging kunt u te maken krijgen met juridische kwesties. U hebt een vraag over de
aanpassing van de statuten, een verandering van het huurcontract van de accommodatie of
een juridisch probleem met de gemeente, een sponsor of een trainer.
Met de Juridische Adviesdesk voor de sport hebt u direct en onbeperkt toegang tot een team van
ervaren juristen, gespecialiseerd in arbeids-, contractueel- en bestuursrecht. U wordt op de hoogte
gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en u krijgt toegang tot handige
voorbeelddocumenten. U staat er dankzij Koninklijke Nederlandse Biljartbond en DAS niet alleen voor.
Uw Juridische Adviesdesk voor de Sport
We gaan meteen voor u aan de slag

1. Hebt u een juridische vraag of probleem? U kunt direct bellen met 020-651 76 66 of mailen
naar sportdesk@das.nl. De juristen van de Adviesdesk voor de Sport zijn telefonisch
bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur. Zij beantwoorden allerhande juridische vragen en geven
advies.
2. Hebt u naast advies ook juridische hulp nodig? Dan bieden wij u een oplossing van Flexx van
DAS tegen een vast bedrag. U krijgt als Adviesdesk lid 5% korting op Flexx oplossingen.
Is maatwerk gewenst? Dan helpen wij u verder tegen uurtarief, u krijgt een korting van 10% op
het uurtarief.
3. U wordt op de hoogte gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en actualiteiten. Dat
kan persoonlijk of met een nieuwsbrief van Koninklijke Nederlandse Biljartbond, whitepaper,
of webinar of bijeenkomst. Meer informatie treft u op www.das.nl/sport.
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