Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – september 2015
Beste biljartvrienden,
Het nieuwe biljartseizoen is weer van start gegaan, dus wil ik namens het bestuur
van de KVC alle biljartliefhebbers een mooi, spannend en sportief seizoen
toewensen.
Op mijn stukje over “provinciale kampioenschappen” in de vorige uitgave zijn
behoorlijk wat reacties tot mij gekomen. Gelukkig waren deze in het algemeen zeer
positief. Het denken in kansen en niet in bedreigingen is essentieel en in mijn
beleving is de grootste bedreiging: “niets doen”!
Een aantal districten bevindt zich op de bodemgrens voor wat betreft het
ledenaantal. Het organiseren van competities en kampioenschappen wordt daardoor
steeds moeilijker. Gelukkig wordt dan al over de districtsgrens heen gekeken en ziet
men dat competities over districtsgrenzen georganiseerd worden. Maar ik denk dat
dit lapmiddelen zijn en als wij niet groeien zal dit op korte termijn geen soelaas
bieden. Daarom moeten wij als KNBB/districten de deuren wijd open zetten. Dus
kampioenschappen organiseren waar iedereen aan mee kan doen, KNBB-lid of geen
KNBB-lid.
Iemand vroeg mij: “En de kledingvoorschriften dan?” Welnu, die zijn al versoepeld
en eigenlijk is er binnen deze voorschriften al veel mogelijk. Een andere vraag was:
“Zal de organisatie meer werk met zich meebrengen en worden de afstanden
groter?” Juist niet vind ik, want stel dat een provincie uit 4 districten bestaat dan
komen de wedstrijdleiders bij elkaar en verdelen de disciplines. Dus zal een
wedstrijdleider minder disciplines organiseren maar meer biljarters bedienen. Deel
de provincie op in 6 postcodegebieden en speel zo je voorwedstrijden. Uit iedere
poule komt een nummer 1 die dan met de andere winnaars om de provinciale titel
gaan spelen. Met 6 spelers wordt dan om de provinciale titel gespeeld en de winnaar
gaat rechtstreeks naar het NK. Dus geen gewestelijke kampioenschappen meer en,
naar ik hoop, wel nieuwe tegenstanders (uit collegabonden).
Het is de bedoeling dat wij een informeel overleg organiseren waarin wij dit met de
leden bespreken. Er zal dan een presentatie over dit plan gegeven worden hetgeen
naar mijn mening een einde maakt aan de terugloop van leden. Bedenk dat wij niet
zozeer leden verliezen die ons de rug toekeren maar door de hoge gemiddelde
leeftijd overlijden er jaarlijks meer biljarters dan een gemiddeld district aan

ledenvolume heeft. Dus momenteel ontvalt ons op deze wijze jaarlijks een district.
Als districten meer samenwerken is het werven van leden een stuk eenvoudiger.
Het lijkt mij ook heel zinnig om biljartlokaliteiten te kwalificeren en met
lokaaleigenaren een partnership te sluiten. Het toewijzen van kampioenschappen,
organiseren van cursussen, het houden van biljartclinics (waar onze topbiljarters
best toe bereid zijn) is ook een stap in de goede richting en ook nu weer geldt “dit
doen wij voor iedereen”!
Nogmaals stel ik dat wij de autonomie van de districten zullen respecteren en dat
districten zelf bepalen in hoeverre zij samenwerken en/of samengaan.
===================================================================
Bestuurlijke organisatie KVC
Met het terug treden van Cees Benschop als portefeuillehouder Jeugd is de
bestuurlijke organisatie van de KNBB Vereniging Carambole is als volgt:
Bestuur
Jaap Labrujere, voorzitter: Algemene zaken / PR / Communicatie
Janneke Horneman, secretaris: Secretariaat / Arbitrage
Piet Verschure, portefeuille Wedstrijdzaken
Bennie Beek, portefeuille Financiën
Portefeuille Wedstrijdzaken
Topsport, Artistiek, breedtesport, dagcompetitie, dames, jeugd, VG biljarten,
topteamcompetitie, kadercompetitie, rolstoel biljarten, opleidingen, reglementen,
ICT.
Topsport / Artistiek
Commissie Topsport: Piet Verschure, Leon Pijnenburg, Ewald Holzhaus
Coördinator Topsport: Leon Pijnenburg
Verantwoordelijk voor ereklasse en onderliggende klasse en topteam eredivisie en 1e
divisie en daarnaast Grand Dutch en internationale afvaardigingen.
Coördinator Artistiek : Ewald Holzhaus
Verantwoordelijk voor GP’s Artistiek ereklasse en 1e klasse.
Breedtesport
Gewestelijke voorzitters: Wim Rosenboom (WN), Wim Schmitz (NON), Ad Koolen
(ZN), Karel Swarts (MN), met daarnaast Hans de Jager (kader) en Frans Schröder
(dagbiljarten). Toegevoegd: Janneke Horneman (secretaris KVC).

De commissie Breedtesport is verantwoordelijk voor de teamcompetities op
districtsniveau, gewestelijke (provinciale) finales en nationale finales. Tevens voor PK
wedstrijden vanaf districtsniveau, gewestelijke (provinciale) finales, nationale
voorwedstrijden en nationale finales.
Dagbiljarten
Coördinator: Frans Schröder
Deze “commissie” is verantwoordelijk voor de competities dagbiljarten binnen de
districten, gewestelijke finales en nationale finales. Tevens voor de PK wedstrijden
vanaf districtsniveau, gewestelijke (provinciale) finales, nationale voorwedstrijden en
nationale finales.
Dames / Jeugd (gezamenlijk met sectie Driebanden)
Cöordinatoren: Piet Verschure / Paul Brekelmans (voor de sectie Driebanden)
VG biljarten
Coördinator: Piet Verschure
Deze commissie is verantwoordelijk voor een nationale teamfinale en een nationale
PK finale voor de VG biljarters.
Opleidingen / cursussen
Coördinator: Piet Verschure
Commissie Arbiters KNBB (gezamenlijk met sectie Driebanden)
Voorzitter: Anja Groeneveld
Secretaris: Rob Esser
Opleidingen/Examens: Hans Berkhout
Planning Carambole: Peter Boers
Planning Driebanden: Eric van Thiel
Beoordelingen/KVC vertegenwoordiging: Janneke Horneman
Commissie Reglementen
Coördinator: Wim Schmitz
Commissieleden: Gerard Oele en Eric Dericks
Stuurgroep ICT
Rémi Janssen en Willem La Rivière
=====================================================================
Beleidsplan “op volle kracht vooruit”
Wij hebben slechts een beperkt aantal reacties gehad op ons beleidsplan en hebben
daarom besloten de gelegenheid tot reageren te verlengen tot 15 september. Omdat

het bondsbestuur heeft besloten om gezamenlijk een meerjaren “KNBB breed
beleidsplan” op te stellen, is een projectgroep samengesteld die hier invulling aan
gaat geven. Natuurlijk zullen wij ons beleidsplan aan de projectgroep aanbieden. In
deze projectgroep participeren namens de KVC Jaap Labrujere en Piet Verschure. De
voorzitter van deze werkgroep is Santos Chocron.
Bondsraad
Omdat Piet Springer om persoonlijke redenen heeft besloten zich terug te trekken
als bondsraadlid zijn wij op zoek naar een vervanger die wij in de najaarsvergadering
aan u willen presenteren ter benoeming.
Gewestelijke overlegronde
De eerstvolgende overlegronde met de gewesten is vooralsnog als volgt gepland:
Zaterdag 24 oktober: Zuid-Nederland
Dinsdagavond 27 oktober: Midden-Nederland
Donderdagavond 29 oktober: West-Nederland
Dinsdagavond 3 november: Noordoost-Nederland
Locaties en tijdstippen worden nog bekendgemaakt. Reserveer alvast de datum!
Met vriendelijke groet,
Jaap Labrujere

