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Trainers moeten dezelfde taal spreken 
 
Enige tijd geleden heb ik in een brief aan de districten en gewesten een oproep gedaan om de opleiding 
van onze jeugd beter te structureren. Het moeilijk is om onze kinderen aan het biljart te krijgen. We 
roepen allemaal dat er iets moet gebeuren en als er niets gebeurt, is het over een x-aantal jaren over en 
uit. We vergrijzen in onze sport in snel tempo.  
 
Om te kijken hoeveel kinderen in Nederland nog biljarten, hebben we op 2 en 9 juli talentenmiddagen 
georganiseerd in Afferden en Zevenbergen. In totaal hebben 35 jeugdigen zich aangemeld. Het is mij ook 
duidelijk geworden dat mijn brief in een aantal gevallen niet doorgestuurd is naar de verenigingen en op 
deze manier zijn de kinderen de kans ontnomen om zich aan te melden.  
Op deze middagen konden ze zich presenteren aan de bondstrainer en zijn assistenten. In Zevenbergen 
was de bondstrainer van de sectie Driebanden eveneens aanwezig om te kijken of er ook talenten waren 
op het gebied van driebanden.  
De beide middagen waren een succes. Zowel de kinderen als de aanwezige ouders waren aangenaam 
verrast over de manier waarop deze waren georganiseerd.  
 
Begin augustus hebben de bondstrainer en zijn assistenten de beoordelingen van de kinderen nader 
bekeken. Naar aanleiding van deze bespreking heeft een aantal kinderen het advies gekregen om hun 
opleiding verder te volgen onder de leiding van een regiotrainer, de assistent-bondstrainer of de 
bondstrainer. Ook is aan sommigen het advies gegeven om verder te groeien bij de eigen clubtrainer en 
volgend jaar hun vorderingen opnieuw te laten zien.  
Tot zover zijn er geen problemen. Wat echter wel een probleem oplevert is het gebrek aan regiotrainers. 
In de brief die ik aan de districten heb gestuurd, heb ik het gehad over de verantwoordelijkheid van de 
districten. Wil men de opleiding van de jeugd goed aanpakken, dan zal naar de mening van de commissie 
Opleidingen de structuur als volgt neergezet moeten worden:  
   Clubtrainer: legt de basis voor een goede opleiding. 
   Regiotrainer: brengt de jeugd verder, gericht op prestatiesport. 
   Assistent-bondstrainer: gaat met de opleiding verder, gericht op topsport. 
   Bondstrainer: richt zijn lessen op internationale topsport. 
 
Uit dit voorbeeld kun je opmaken dat een en ander duidelijk met elkaar in samenhang is. 
Trainers van KVC moeten dezelfde taal spreken op gebied van techniek, oefenstof en aanpak. 
Het mag niet zo zijn dat de ene trainer andere begrippen en aanpak hanteert dan de volgende trainer. 
Het ideale plaatje zou er als volgt uit moeten zien:  
   B-trainers of clubtrainer, volgen de opleiding B-instructeur van de KNBB;  
   A-trainers of regiotrainers, volgen de opleiding A-instructeur. 
De assistent-bondstrainers en de bondstrainer worden door KVC aangesteld.  
Van bovenaf wordt vervolgens door de bondstrainer aangegeven wat er op elk niveau moet worden 
aangeleerd en welke termen hiervoor gebruikt moeten worden. Ook moeten worden vastgesteld 
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wanneer de overgang naar een volgend niveau plaats zal vinden. De opleiding voor de instructeurs A en 
B is hierbij nauw betrokken, zodat alle begrippen en technieken vanaf het begin duidelijk zijn. 
 
De districten moeten hun verantwoordelijkheid nemen door binnen hun eigen district B- en A-
instructeurs aan te stellen die de opleiding gevolgd hebben. Men kan het cursusgeld betalen en 
vastleggen dat men een aantal jaren de jeugd binnen het district zal opleiden tegen een bepaalde 
vergoeding. Hetzelfde geldt voor de A-instructeurs binnen een district. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten: het district heeft trainers en voor de trainers zijn de kosten minder.  
Het is de bedoeling dat we ten aanzien van de opleiding van de jeugd een netwerk creëren door heel 
Nederland, waardoor de afstanden die de jeugd moet afleggen voor een goede opleiding korter worden.  

 
Bestuurders, neem uw verantwoordelijkheid. 

 
Piet Verschure  
Portefeuillehouder Jeugd KVC 
 
 

Vanuit de CBC 

De CBC informeert u hierbij over het volgende onderwerp, dat momenteel in de commissie in 
behandeling is: 

Nieuwe competitietabellen seizoen 2017-2018 
De CBC heeft voortgeborduurd op de voorstellen die op 9 januari 2016 in de landelijke 
wedstrijdleidersvergadering zijn besproken. Ook zijn de reacties op de enquête hierin meegenomen. 
De voorstellen worden nu concreet gemaakt en binnen afzienbare tijd naar uw bestuur gestuurd. Wij 
verzoeken u dringend dit met al uw leden te delen en uw reactie binnen 3 weken aan ons bekend te 
maken. Alleen op deze wijze kunnen wij garanderen dat reglementswijzigingen uiteindelijk tijdig 
gereed zullen zijn. De CBC houdt zich hiermee aan het afgesproken communicatieplan. 

Verder wijst de commissie u erop dat de reglementswijzigingen inmiddels op de website van KVC 
gepubliceerd zijn.  

  
 

OPROEP 
 
Het KVC-bestuur roept kandidaten op om zitting te nemen in de Financiële Adviescommissie. 
Conform hetgeen in de statuten staat beschreven, is deze commissie bevoegd om de rekening en de 
verantwoording van de sectievereniging op doelmatigheid te controleren. Kennis van financiële 
verslaglegging is dus wenselijk.  
 
Indien u interesse heeft, neemt u dan s.v.p. contact op met onze secretaris Janneke Horneman, telefoon 
06-43688800 of per e-mail horneman57@gmail.com 
 

 

mailto:horneman57@gmail.com
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Samenwerking Simonis 
 
 
Onlangs is het verdrag met Simonis Biljartlakens verlengd met drie jaar. Daarbij komt er een vervolg op 
de jarenlange samenwerking met deze trouwe sponsor van de KNBB. 
 
Volgens dit verdrag geldt er voor de hierna genoemde evenementen een verplichting dat deze 
wedstrijden op de biljartlakens van Simonis gespeeld worden. 
 
 
Voor de KNBB Sectie Driebanden betreft het : 
- de Masters Driebanden 
- het N.K. Jeugd driebanden groot 
- de KNBB Bekerfinale driebanden groot 
- de finale Excellentklasse en Hoofdklasse driebanden groot 
 
Voor de KNBB Vereniging Carambole (KVC) betreft het : 
- de Grand Dutch 
- de Masters Artistiek 
- N.K. Ereklasse en Eerste Klasse 
 
Voor de KNBB Sectie Pool betreft het: 

- NK Pool 8-ball, 9-ball, 10-ball 14.1 Dames en Heren 
 
In de afgelopen periode heeft de KNBB via berichten op de website en de pagina’s op social media 
bekend gemaakt dat het diverse biljartlakens en -materialen heeft goedgekeurd voor de wedstrijden in 
de Nederlandse Teamcompetitie en/of individuele Nederlandse kampioenschappen. Hiermee kan 
onterecht het beeld zijn ontstaan dat verschillende merken lakens voor alle kampioenschappen en 
competities binnen de KNBB nu zijn toegestaan en dit is niet juist.  
 
De KNBB wil bij deze ook aangeven dat behalve Simonis geen andere lakens door de secties Driebanden, 
Carambole en Pool zijn goedgekeurd, maar dat voor competities/evenementen anders dan de hierboven 
genoemde KNBB evenementen andere lakens zijn toegestaan. 
 
 

 


