
                 
 
               
 
 
 
Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – oktober 2015 
 
 
Samenwerken is ons credo 
 
Via de sociale media wordt tegenwoordig veel gecommuniceerd. Er zijn veel 
Facebook pagina’s die speciaal gericht zijn op de biljartsport. Vaak halen wij daar 
hele zinnige zaken uit die wij mee kunnen nemen in het kader van voortschrijdend 
inzicht. Een goede zaak als we denken aan de raad van de sportkoepel NOC*NSF: 
"Mensen zijn massaal digitaal gegaan. Sportclubs moeten volop activiteiten 
ontwikkelen voor de smartphone, apps en livestreams. Op die manier kunnen 
nieuwe geldbronnen worden aangeboord. De sport moet het heft in eigen hand 
nemen, nu ledenaantallen en subsidies teruglopen”.   
 
Soms lees ik echter ook zaken die achterhaald zijn. Ik noem er een paar: de KNBB 
doet te weinig aan het promoten van de biljartsport en de KNBB doet te weinig om 
de jeugd bij het biljarten te betrekken. Deze terechte kritiek trek ik mij aan en wij als 
bestuur proberen hier uit alle macht wat mee te doen. Vaak komen wij in een 
spagaat terecht omdat aan alles een fors prijskaartje hangt. PR campagnes kosten 
veel geld en dus is het zaak om prioriteiten te stellen. Ledenwerving en PR zijn 
onlosmakelijk  met elkaar verbonden. Met name de jeugd is een zeer moeilijke 
doelgroep en het is heel lastig om hen voor het biljarten enthousiast te krijgen. 
Gelukkig zijn er positieve voorbeelden maar jammer genoeg stranden er ook vaak 
projecten op dit gebied. In 2012 heb ik zelf met een aantal vrijwilligers in de aula van 
een school bij biljarttafels gestaan om daar uitleg te geven over onze sport en om 
leerlingen te interesseren en te stimuleren voor de biljartsport. Dat was een groot 
project. Er deed een aantal Lootscholen mee. Dat zijn 30 scholen die, in het 
voortgezet onderwijs, op het gebied van sport “talenten ondersteunen”, naast hun 
schoolcarrière. Tijdens dit project konden leerlingen bij verenigingen in de buurt van 
de school gratis les en instructies krijgen. Na een hoopgevende start is het project 
helaas gestrand omdat de interesse van leerlingen afnam. Wat positief was, is het 
feit dat veel leerlingen nu wel weten wat biljarten is.  
 
Wij hebben al eerder doelgroepen benoemd zoals: dames, collega-bonden, de groep 
veertigers die uitgesport zijn bij fysiek zware sporten en de ouderen. Om die groepen 
te bereiken is veel inspanning nodig (lees PR) en dat kost veel geld. Het liefst niet 
opgebracht door een contributieverhoging, want dat leidt vaak tot heftige discussies.  
In onderhandelingen met o.a. collega-bonden is de contributie vaak het grote 
struikelblok. Ook bij ledenwerving is dit een probleem. Wat ik zeker begrijp is dat 
het bedrijven van onze sport vrij duur is. Zelf sta ik soms 3 avonden per week aan de 



                 
 
               
biljarttafel en weet dus wat er  gemiddeld uitgegeven wordt op jaarbasis om deze 
sport te kunnen beoefenen. Iemand die competitie speelt (soms libre en 
driebanden),  daarbij ook persoonlijke kampioenschappen speelt in twee disciplines  
en de clubavond(en) bezoekt, is heel wat kwijt. Verteer, reizen, parkeergeld, 
inschrijfgelden en contributie maken onze sport alles bij elkaar vrij prijzig.  Als 
voorbeeld neem ik even de dagspelers. Deze dagspelers betalen aan de KNBB 13 
euro per jaar en dat is zelfs voor een “zuunige Zeeuw” een koopje. Hier komt dan 
wel de districtscontributie bij, maar als je vraagt aan een speler “wat betaal jij nu aan 
contributie” moet hij of zij het antwoord schuldig blijven. Dit is gelegen in het feit dat 
zij een verenigingscontributie betalen en in die contributie is alles opgenomen. 
Vergelijken we onze contributie met andere sporten dan kom je tot de conclusie dat 
wij een matige contributie heffen. In mijn contacten met collega-bonden is weer 
duidelijk geworden dat die wel goedkoper zijn met een gemiddelde contributie van 
18 euro per jaar.  
 
Wat ons nog steeds achtervolgt vanuit het verleden is ons imago: gekoppeld aan 
onze cultuur. Daar vechten wij nog steeds tegen en dat moet veranderen. Er zijn veel 
mensen die denken dat veel van hun contributiegeld naar onze topspelers gaat en 
dat is niet juist. Ook ons bondsbureau is niet de grote geldverkwister.  Wij zijn nu 
transparanter dan ooit, de KNBB-deuren staan voor alle keusporten wagenwijd 
open, de financiën zijn perfect op orde en wij willen met iedere organisatie graag 
samenwerken omdat dit de spelers aan de tafels ten goede komt. Samenwerken is 
ons credo en niet overnemen zoals vaak wordt gedacht!  
 
Mijn voorstel om over te gaan naar provinciale kampioenschappen “waaraan 
iedereen kan deelnemen” zal het kostenplaatje positief beïnvloeden omdat de 
voorronden op postcode gespeeld worden. Een provinciale finale bestaat dan uit 6 
spelers of minder en zo’n finale kun je in twee dagen afwerken, de gewestelijke 
finales zullen dan verdwijnen. Nu kost het spelen van zo’n finale vaak drie dagen, dus 
ook drie dagen verteer en vaak 2 overnachtingen.  
Momenteel zijn wij bezig om te bekijken hoe het voor minder kosten kan en toch 
kwalitatief goed blijft. Voor mij staat één ding absoluut als een paal boven water en 
dat is een zeer goede en gedegen PR campagne. Die moet er absoluut komen om zo 
alle vooringenomen standpunten en gevoelens trachten bij te sturen en aan 
iedereen uit te leggen wat er speelt en hoe fijn de biljartsport is.  Wie weet worden 
wij dan weer een biljartbond waar iedere keusporter graag bij wil horen.  
 
Ik heb wel eens gesteld: stel dat er geen KNBB zou zijn en je zou een 
overkoepelende biljartorganisatie in willen richten. Hoe zou je dat doen ? Stel dat er 
geen KNBB zou zijn: wat voor impact zou dat hebben voor iedere afzonderlijke 
biljartorganisatie? Zoals ik het zie zou dat voor onze sport rampzalig zijn want dat 
zou leiden tot misschien wel 300 biljartbonden die allemaal op hun eigen wijze deze 
sport zouden gaan beoefenen. De structuur zou verdwijnen, spelregels worden heel 



                 
 
               
divers, er is veel minder media aandacht, het aantal biljarters(sters)  gaat drastisch 
afnemen met als gevolg waarschijnlijk het einde van het biljarten.  Zeker voor de 
klassieke spelsoorten. Daar moeten we toch niet aan denken? 
 
Gezamenlijk met de districtbesturen zullen wij moeten bezien wat er gedaan moet 
worden aan PR, ledenwerving en verbetering van ons imago. Wij zullen verder 
moeten kijken dan onze eigen districtsgrenzen. Tijdelijke negatieve aspecten (zoals 
momenteel de wedstrijdautomatisering ) oplossen en niet breed via de sociale 
media uitdragen, want juist dat bezorgt ons veel  schade. Wij trachten, ondanks dat 
wij momenteel maar met vier bestuurders zijn, voor iedereen bereikbaar te zijn. Er 
komen landelijk gezien vier informele gewestelijke bijeenkomsten aan en daarin 
leggen wij gaarne aan u uit waar wij mee bezig zijn en wat onze toekomstplannen 
zijn. Zo komt er ook een presentatie.  
 
Ik wil echter één ding aan iedereen vragen: wees selectief met het droppen van 
ongefundeerde schadelijke berichten op de sociale media. Check eerst even of uw 
informatie en/of kritiek klopt voordat u berichten plaatst die de biljartsport in een 
negatief daglicht stelt.  
 
Met een sportieve groet, 
Jaap Labrujere 
 
 
Gewestelijke overlegronde najaar 2015 
 
Districten in gewest Zuid-Nederland: 
op zaterdag 24 oktober 2015 om 13.00 uur in Gasterij De Beurs, St. Odulphusstraat 
7 te Oirschot 
 
Districten in gewest Midden-Nederland: 
op dinsdag 27 oktober 2015 om 19.30 uur in bondsbureau KNBB 
 
Districten in gewest West-Nederland: 
op donderdag 29 oktober 2015 om 19.30 uur in café Heemskerk, Langeweg 2 te 
Roelofarendsveen 
 
Districten in gewest Noord-Oost-Nederland: 
op dinsdag 3 november 2015 om 19.30 uur in Restaurant ‘t Hof van Dalfsen, 
Haersholtweg 3 te Dalfsen 
 
Najaarsvergadering KVC: zaterdag 14 november 2015 in zalencentrum Verploegen te 
Wijchen. 
 


