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KNBB Vereniging Carambole

VERSLAG INFORMEEL OVERLEG Midden-Nederland te Nieuwegein op 15 oktober 2016
Aanwezig:
Districten:
Gerrit Luiten (Veluwezoom)
Ton Stijnman (Betuwe/Veenendaal)
Gijs van Rijn (‘t Sticht)
Richard Vos (Oss)
Karel Swarts (Den Bosch)
George Schipper (Eem en Flevoland)
Frank Uitterhoeve (Nijmegen)
Janneke Horneman (Amsterdam)
KVC bestuur:
Jaap Labrujere
Piet Verschure
Benny Beek
Janneke Horneman
Overige belangstellenden:
Piet Verhaar
1. Opening
Karel Swarts opent deze bijeenkomst om 10.00 uur. Extra agendapunten: convenant KNBB en
KNBB app (onder punt 2).
2. Mededelingen KVC
Status Biljartpoint: dit traject verloopt moeizaam, met name door de minimale bezetting.
De PK’s moeten er voor 1 april in, dit is een absolute must.
Grootste voordeel zal zijn dat de data (zoals moyennegegevens) weer 1 op 1 gaan lopen.
Ook intervalklassen moeten erin kunnen.
Piet Verschure heeft een brief klaar met voorstellen over nieuwe intervalklassen. Dit komt z.s.m.
naar de districten toe. Vraag is of men dit met de achterban wil communiceren en voor
december wil reageren.
Verder wil de CBC via Biljartpoint berichtgevingen communiceren. Nagedacht moet worden over
welke plek in Biljartpoint daarvoor het handigste is.
Biljartapp: enkele aanwezigen hebben ter plekke inzage gehad in de testomgeving van deze app.
De lancering hiervan is uitgesteld, omdat de PK’s nu voorrang hebben. De vergadering verzoekt
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om dit soort zaken (uitstel) voortaan te communiceren.
De werkgroep Contributie is opgeheven, zij hebben de opdracht teruggegeven. De 4 secties
hebben zoveel verschillende belangen, dat dit niet is samen te voegen. De 4 penningmeesters
van de secties zullen zich hier onder leiding van de voorzitter van de KNBB verder over buigen.
Samenwerking met sectie Driebanden: wordt opgeschort. Er liggen ook hier veel verschillen,
bijv. in vergoedingen aan deelnemers en arbiters. Dit geeft teveel discussie.
Jeugd en dames driebanden-groot: gaan naar sectie Driebanden. A-klasse blijft bij KVC. Wel
zullen we samenwerken bij grote evenementen. Bijv. bij een groot driebanden evenement wordt
ruimte gemaakt om ook 5-pins te promoten.
De vergadering vindt dat alle secties moeten meewerken aan het beperken van de kosten. Dit is
inderdaad een KNBB-brede doelstelling.
Bondsbureau: Jaap is vice-voorzitter van de KNBB met o.a. de portefeuille Personeel. Vraag is
welke diensten er nog door de secties zullen worden afgenomen. Dit wordt tijdens een overleg
besproken.
3. Organisatie KVC
3a Invulling FAC
Er zijn 2 kandidaten (de heren Reilink en Timmerman). Zij worden op de ALV voorgesteld.
De vorige FAC-leden hebben zich teruggetrokken.
3b Samenstelling commissies
Wedstrijdzaken viel eerst onder Piet. Alex ter Weele assisteert hier nu in. Wedstrijdzaken zal
worden verdeeld in de commissies Topsport en Breedtesport. De samenstelling gaat ook
wijzigen. Kader komt bij Topsport.
Commissie Reglementen: Alex ter Weele is voorzitter; verder maken Wim Schmitz en Peter
Rijckaert deel uit van deze commissie, met als klankbord-leden Piet Verhaar en Ad Klijn.
Alex is ook bezig om de reglementen te vereenvoudigen. Alle overbodige zaken zijn eruit.
De komende voorstellen van de CBC is direct een verlichting voor de reglementen.
Er volgen nog organogrammen van de commissies en deze worden ook via de website
gepubliceerd.
De Commissie Sportzaken Carambole is opgeheven. Korte lijnen werken beter en deze
commissie was in feite overbodig geworden.
4. Provinciale kampioenschappen
Er is een rapportage over de pilot in Brabant rondgestuurd. Dit verdient een vervolg want het
was succesvol. De KVC wil weten wat de districten hier nu van vinden en hoe ze erin staan.
Karel doet kort verslag over hoe zij het georganiseerd hebben. Er zijn leerpunten uit gekomen,
bijv. dat de organisatie door een klein comité gedaan moet worden.
Hebben wij de wens om dit in 2017 te organiseren, in de maanden april - juni? In Eem- en
Flevoland is weinig enthousiasme vanuit het bestuur. Het vinden van bestuurders om dit te
regelen, is heel lastig. Wellicht is het beter om een centraal comité hiervoor samen te stellen en
bepaalde zaken vanuit het bondsbureau te laten regelen (o.a. werving).
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Het idee wordt geopperd om van de provinciale kampioenschappen een koppeltoernooi te
maken, of dit eraan vast te knopen.
Wellicht is het beter om er open kampioenschappen van te maken. is beter.
Er moet wel een draaiboek komen.
Richard Vos vraagt waarom er alleen aan driebanden gedacht wordt? Deze spelsoort is het
meest populair.
Ton Stijnman: ziet wel mogelijkheden in zijn district, omdat een andere competitie is komen te
vervallen.
Gijs van Rijn: ziet geen organisatie mogelijkheid.
Gerrit Luiten: ziet het niet zo zitten voor driebanden. Wellicht wel voor andere spelsoort. Zij
doen ook al wat met buurdistricten.
Frank Uitterhoeve: goed initiatief, maar zijn district heeft geen bestuurlijke capaciteit.
Karel Swarts: misschien is het beter om het via de gewesten te organiseren.
5. Dagcompetitie
Het ledenvolume geeft aan dat er bepaalde districten zelfs groei vertonen. Belangstelling voor
de dagcompetitie moet aangegrepen worden. KVC wil dit meer promoten.
Contributie schrikt mensen vaak af.
De CBC werkt aan gelijke tabellen voor dag- en avondcompetitie.
6. 5-pins
Alex ter Weele is bezig om clinics te organiseren om deze spelsoort verder te promoten. Er komt
zelfs een NK voor.
De gewestelijke voorzitters zullen binnen hun gewest inventariseren of er mogelijkheden zijn
voor een clinic.
5-balls: hoe staat het hiermee? Is een leuk spel, vooral voor jongeren. Daaruit kan verdere
interesse voor biljarten ontstaan.
7. Convenant KNBB
Ter plekke wordt het nieuwe convenant uitgedeeld met apart een overzicht van de wijzigingen.
Komt aan de orde op de ALV. Vragen vooraf kan men stellen via Janneke of Willem la Rivière.
8. Rondvraag
Gijs van Rijn: heeft een brief aan het bestuur van de sectie Driebanden gestuurd. Ze hebben
besloten om geen divisiewedstrijden meer te mogen wijzigen. Dit zorgt voor veel kalender
problemen. Ook zaalhouders hebben geklaagd.
Jaap heeft dit besproken met de sectie Driebanden; zij zullen dit niet aanpassen.
De aanwezigen vinden dit onbegrijpelijk.
Ton Stijnman: vraagt waar hij opmerkingen over de app kwijt kan. Bij Jaap.
Piet Verschure: De landsfinale in Nieuwegein heeft geen hoofdsponsor meer. Benny Beek vult
aan dat we nog wel een bedrag blijven ontvangen, maar dat is ongeveer nog de helft.
Vergoedingen arbiters waren ook teruggelopen, interesse om te komen is daardoor minder.
De kilometervergoeding is verhoogd van 15 naar 19 eurocent, men krijgt daarnaast 6
consumptiebonnen en de lunch aangeboden. De dagvergoeding van 23 euro is daarentegen
vervallen.
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In totaal wordt ca. 36.000 euro uitgegeven aan de landsfinale.
Janneke wijst nog even op de ALV van 19 november in Wijchen. De aanwezigen zouden de
aanvangstijd graag naar de ochtend willen hebben.
Om 12.20 uur is de bijeenkomst ten einde. Jaap dankt iedereen voor de aanwezigheid en Karel
Swarts voor de goede leiding van deze vergadering.
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KNBB Vereniging Carambole

VERSLAG INFORMEEL OVERLEG gewest Noord-Oost Nederland op 18 oktober 2016 te Dalfsen
Aanwezig:
Districten:
Friesland (Hennie van Dijk)
Groningen/Drente (Tinus Harms)
NO Overijssel (Hennie Schonewille)
Zwolle (Rob Kuiper)
Stedendriehoek (Richard Kuiper, Herman Bloemzaad)
Twente (Wilco Hagemeier, Han Klijnsman)
Berkel & Slinge (Johan Jansink, Bennie Stegeman)
Doetinchem (Wim Schmitz, Chris Jansen)
KVC bestuur:
Jaap Labrujere
Piet Verschure
Benny Beek
Janneke Horneman
Overige belangstellenden:
Piet Verhaar
Evert Hulleman
Lucas Krale
Jan-Willem Reilink
1. Opening
Jaap opent deze bijeenkomst om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Wim Schmitz
komt iets later binnen en zal dan de vergadering verder voorzitten.
2. Mededelingen
Biljartpoint: dit traject verloopt moeizaam. Per 1 april moeten de PK’s er in zitten. Vraag is in
hoeverre we nagaan (meten) of dit gehaald gaat worden. Dit is eerste prioriteit.
De biljart app wacht op toestemming van de app store om online te kunnen gaan. Live gaan is
daarmee uitgesteld, wat niet onze wens was maar wel te maken heeft met de prioriteit zoals
hierboven genoemd.
Richard Kuiper vraagt waarom er gekozen is voor een aparte app. Om iedereen in staat te stellen
om via de telefoon informatie te verkrijgen. Het is ook voor niet-KNBB leden. Een groot deel
wordt gesubsidieerd.
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Graag zou het KVC bestuur mededelingen van de CBC via Biljartpoint kenbaar kunnen maken,
omdat iedereen dit leest en we op die manier meer de leden bereiken. Dit zal worden gevraagd
aan de werkgroep Automatisering.
De werkgroep Contributie heeft opdracht teruggegeven aan KVC/KNBB. Dit omdat er teveel
verschillende eisen van de andere secties waren. Bijv. een contributie-loos lidmaatschap, waarbij
je wel de inschrijfgelden flink moet verhogen. Deze secties hebben ook te maken met veel
achterstand in contributiebetalingen en denken dit dan zo te kunnen oplossen. KVC heeft weer
heel andere wensen, waardoor we moeilijk tot overeenstemming kunnen komen. De nieuwe
voorzitter van de KNBB gaat hierover verder in overleg met de penningmeesters van de secties.
Ook is het een mogelijkheid om alle contributies via de KNBB te laten innen, en daarna een deel
terug te laten vloeien naar de districten. Helaas hebben we zeer weinig informatie vanuit de
districten over hun gehanteerde districtscontributies gekregen.
Samenwerking met de sectie Driebanden wordt opgeschort, omdat er nogal wat ruis op de lijn
zat bij de organisaties van NK’s. Er zijn ook veel verschillen in vergoedingen en kosten.
Jeugd en dames driebanden-groot: gaan naar de sectie Driebanden. De A-klasse blijft bij KVC.
Wel zullen we samenwerken bij grote evenementen. Verder wordt bijv. bij een groot driebanden
evenement ook ruimte gemaakt voor promoties zoals 5-pins.
Bondsbureau: Jaap is vice voorzitter van de KNBB met o.a. de portefeuille Personeel. Vraag is
welke diensten er nog door de secties zullen worden afgenomen. Dit wordt tijdens een apart
overleg van het bondsbestuur besproken.
3. Organisatie KVC
3a Invulling FAC
De FAC betreft de kascontrolecommissie, die op dit moment geen leden meer heeft. De heren
Jan Willem Reilink (Groningen/Drente) en Piet Witteman (Veen & Rijnstreek) hebben zich
aangemeld en zullen op de ALV voorgesteld worden ter benoeming.
De heer Reilink is aanwezig en stelt zich kort voor. Hij is in de afbouwfase van zijn werk, en was
de laatste 17 jaar in vastgoed werkzaam. Hij is 2 jaar terug begonnen met biljarten en arbitreren.
Hij is geen accountant maar wel register makelaar en heeft een gezonde kijk op cijfers. Hij heeft
zijn eigen bedrijf altijd geleid en dus ook de boekhouding gevoerd. Hij zegt dat je wel moet
weten wat je met een accountantsrapport moet doen en dat je wat boekhouding betreft altijd
de vinger aan de pols moet houden. Tinus Harms vult aan dat zijn district (Groningen/Drente)
een nieuwe penningmeester heeft, die wèl accountant is. Deze heeft zijn ondersteuning aan de
heer Reilink toegezegd.
Het KVC bestuur is blij met de aanmelding van de heer Reilink en zal hem voordragen op de ALV.
De heer Reilink vraagt nog hoe het met zijn aansprakelijkheid zit. Dit is waarschijnlijk niet aan de
orde. De heer Reilink zal zijn CV nog aan het bestuur toesturen.
3b Samenstelling commissies
Alex ter Weele is hiermee bezig. De Commissie Sportzaken Carambole zal worden opgeheven,
omdat de leden voor het grootste deel overeenkomen met leden van het KVC bestuur.
De taken van de CSC worden naar het KVC bestuur overgeheveld.
Wedstrijdzaken viel eerst onder Piet. Alex ter Weele assisteert hier nu in. Wedstrijdzaken wordt
verdeeld in de commissies Topsport en Breedtesport. De samenstelling gaat ook wijzigen.
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Commissie Reglementen: Alex ter Weele is voorzitter; verder maken Wim Schmitz en Peter
Rijckaert deel uit van deze commissie, met als klankbord-leden Piet Verhaar en Ad Klijn.
Alex is ook bezig om de reglementen te vereenvoudigen. Alle overbodige zaken gaan eruit.
Er volgen nog organogrammen van de commissies en deze worden ook via de website
gepubliceerd.
Voor de Jeugd zijn 2 talentendagen in ZN georganiseerd. Zij zijn nu bij diverse trainers
ondergebracht. NON en WN zullen volgen, daar zijn vrijwilligers (kandidaat instructeurs) voor
nodig. Doel is om een netwerk van A-trainers te vormen in NL. Er wordt ook een financiële
bijdrage van de leerlingen gevraagd voor de lessen om meer binding te creëeren.
Gerrit de Jong zou graag individuele competities voor jeugd zien, voor de A- en B-klassen.
Hij zal hierover voorstellen toesturen aan het bestuur.
Stedendriehoek maakt geld vrij voor opleidingen van instructeurs en Noord-Oost Overijssel stelt
alle leden in de gelegenheid om les te krijgen. Dit zijn prachtige initiatieven.
4. Provinciale kampioenschappen
In april t/m juni is er een biljartloze periode. De evaluatie van de provinciale kampioenschappen
in Brabant voor koppels driebanden-klein is rondgestuurd naar alle districten. Het KVC bestuur
heeft ook om het draaiboek gevraagd.
Vraag is welke provincies/districten een dergelijk evenement willen organiseren.
Stedendriehoek meldt zich aan voor (mede)organisatie. Zij hebben wel een bandstoot
competitie vanaf half april.
Hennie van Dijk zal navraag doen in zijn district (Friesland). Zij kunnen dan niet samenwerken
met andere districten omdat het binnen hun grenzen valt (provincie = district). De belasting is
dan ook groter voor de bestuurders. Maar je mag het ook over de grens trekken, het is een open
kampioenschap.
Tinus Harms: Groningen/Drente is niet positief, vanwege organisatorische problemen (bezetting
wedstrijdcommissie). Sinds 5 jaar zijn er al extra competities in Oost-Groningen (open libre en
een masters Driebanden) gedurende het hele jaar (t/m juni). Hier doet 90% KNBB-leden aan
mee, 10% niet-KNBB leden, en wordt door de lokaliteiten georganiseerd. Kan eventueel breder
naar provincie getrokken worden, maar dat moet daar eerst binnen het bestuur besproken
worden.
Twente: heeft handen vol aan wat er nu allemaal al georganiseerd wordt. Idee spreekt echter
wel aan om met collega-bonden samen te werken.
Regionale media duikt er ook op, veel publiciteit. Tevens wordt vanuit KVC subsidie in de vorm
van publiciteitsdoeleinden ter beschikking gesteld (flyers, posters etc.).
Gevraagd wordt of dit ook ter beschikking kan worden gesteld voor automatiseringsdoeleinden.
Dit zal wel mogelijk zijn.
De vergadering is gematigd positief over het idee van provinciale kampioenschappen. Bezwaren
liggen met name in bezetting, en sommige districten liggen geografisch verdeeld over meerdere
provincies. Hier zit ook voordeel in, dat je met buurdistricten samenwerkt.
Vanuit KVC zal een overzicht over de huidige districtsgrenzen worden toegestuurd.
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5. Dagbiljarten
Wij zien de dagbiljarters als een belangrijke doelgroep. Per district is dit heel verschillend
geregeld. Graag wil de KVC daar meer uniformiteit in bereiken. Friesland vertoont hierin groei,
bij andere districten leeft het totaal niet. Soms ontbreekt ook de bestuurlijke capaciteit hiervoor.
We willen inventariseren hoe dit bij de aanwezige districten loopt.
Richard Kuiper heeft al eens aangeboden om software in Biljartpoint aan te leveren voor het
inschrijven van teams, maar daar is niets mee gebeurd. Jaap neemt dit mee naar het overleg met
Biljartpoint.
Hennie van Dijk geeft aan dat zij ook met verouderde software (Puzzle) hebben moeten werken,
voor het indelen van de competities.
In Groningen/Drente zijn de dagbiljarters in een aparte, autonome vereniging ondergebracht
met eigen bestuur.
Friesland : dit leeft wel onder de biljarters.
Noord-Oost Overijssel: geen interesse (heeft o.a. te maken met cafés die overdag dicht zijn).
Stedendriehoek: heeft hiervoor een aparte vereniging.
Berkel en Slinge: gaan kijken of ze er iets aan kunnen doen.
Twente: autonome organisatie, valt niet onder de KNBB vanwege financiën.
Doetinchem: heeft hier een aparte club voor. Wil men integreren.
Dagbiljarten valt onder Breedtesport. Frans Schröder is daar binnen de CBC verantwoordelijk
voor. Hij heeft e.e.a. in kaart gebracht omdat de dagbiljarters zich een ondergeschoven kindje
voelen bij KVC. Op 5 november is er een bijeenkomst met gewestelijke wedstrijdleiders
dagbiljarten. Er komt 1 tabel voor avond- en dagcompetitie.
6. 5-pins
Naast 5-ball gaan we nu ook 5-pins promoten. Moet wel spannend opgezet worden.
Gerrit de Jong oefent dit spel soms met de jeugd om te leren sturen met bal 2.
Indien men een clinic wil, kan men dat aangeven bij Janneke. Een clinic duurt ruim 4 uur en moet
voor minimaal 10 personen zijn.
7. Convenant KNBB
Stukken worden ter plekke uitgedeeld ter voorbereiding op de ALV. Het nieuwe convenant heeft
nog een fout, dit zal worden aangepast en met de ALV stukken worden meegestuurd. Een apart
overzicht van de wijzigingen is nu al uitgereikt.
8. Rondvraag
Biljarten op zondag (Urk): Op dit moment wordt een finale op vrijdag/zaterdag gespeeld. Dit kon
zo geregeld worden. En dat zullen wij ook doen voor zover dat mogelijk is.
KVC gaat de zondag als wedstrijddag niet schrappen.
Tinus Harms: Wijken de kledingvoorschriften KVC af van die van de KNBB? Nee. Er is echter bij
extreme hitte een uitzondering gemaakt. In principe houden we ons aan de reglementen.
Bennie Stegeman: Welke tabellen hanteren we bij de provinciale kampioenschappen? De KVC
tabellen.
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Richard Kuiper: Waarom is de pilot in Noord-Holland mislukt? Piet Verhaar licht toe, dat er
slechts 17 inschrijvingen waren. De informatie was niet compleet en niet helemaal juist,
waardoor er misverstanden zijn ontstaan. Er was ook te weinig publiciteit aan gegeven. En het
was een individueel evenement, reisafstanden waren niet interessant. De voorgenomen
integratie met het districtskampioenschap was niet de bedoeling en stuitte op weerstand.
We richten ons nu op koppels (competitie voor tweetallen).
Om 22.20 uur sluit Wim Schmitz de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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KNBB Vereniging Carambole

VERSLAG INFORMEEL OVERLEG gewest Zuid-Nederland op 22 oktober 2016 te Oirschot
Aanwezig:
Districten:
Zuid-Limburg (Harrie Rouschen)
Kempenland (Hans Smetsers, Rinus Vorstenbosch, Maria Blom)
Delta Zuid-West (Anja Groeneveld)
Midden-Brabant (Wil de Rooij)
West-Brabant (Ton Stander, Ad Koolen)
Afgemeld: Venlo e.o., Maastricht
KVC bestuur:
Jaap Labrujere
Piet Verschure
Janneke Horneman
Overige belangstellenden:
Piet Verhaar (voorzitter gewest West-Nederland)
Paul Swanenburg (secretaris KNBB)
1. Opening
Ad Koolen opent deze bijeenkomst om 13.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
Hij verzoekt de districten om zoveel mogelijk de communicatie naar de verenigingen, maar
vooral ook naar alle individuele leden, te bevorderen. Er zitten veel veranderingen aan te komen,
voorstellen volgen. Het is van belang dat iedereen daar kennis van neemt.
Jaap Labrujere neemt verder het woord.
2. Mededelingen
Toevoegen aan de agenda: Convenant KNBB > onder punt 6a.
Biljartpoint: dit traject verloopt moeizaam. De biljart app is met vertraging nu wel in de lucht en
is toegankelijk voor iedereen.
Onze prioriteit ligt echter bij de PK’s die uiterlijk 1 april in Biljartpoint moeten zitten.
Masters Driebanden zit al wel in Biljartpoint.
Harrie Rouschen vraagt wat te doen als dit niet rond is voor 1 april. Er wordt regelmatig gemeten
hoever het hiermee staat.
Bekeken wordt ook of er mededelingen vanuit de CBC via Biljartpoint gecommuniceerd kunnen
worden.
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De Werkgroep Contributie heeft de opdracht aan het bondsbestuur teruggegeven.
Penningmeesters van de secties gaan samen met de voorzitter KNBB (Garmt Kolhorn) verder in
overleg. De districten hebben heel slecht meegewerkt aan het verstrekken van informatie over
de contributies/begrotingen van hun district. De werkgroep had hiermee verder aan de slag
gekund, maar dat was nu niet mogelijk. Een idee was om alle contributies via de KNBB te innen,
en deels terug te laten vloeien naar de districten.
De overige secties hebben debiteuren afgeschreven na de meetdatum van de ledenaantallen. Dit
zorgt voor verschillen in interpretatie.
Maria Blom meldt dat het kennelijk mogelijk is om je als individu bij de KNBB aan te melden als
lid, zonder dat je een vereniging moet hebben. Bij aanmelding zou het zo moeten zijn dat deze
persoon verder vanuit de KNBB begeleid wordt naar een district en/of vereniging. De site van de
KNBB moet hierop aangepast worden.
Ook moet het onderscheid tussen lidmaatschap KVC / sectie Driebanden beter worden
toegelicht. Duidelijk moet zijn waarvoor je bij welk lidmaatschap kunt inschrijven. Paul
Swanenburg bespreekt dit in het bondsbestuur en gaat dit aanpassen.
Samenwerking met sectie Driebanden: deze wordt opgeschort omdat er teveel verschillen (in
o.a. vergoedingen) zijn voor spelers en arbiters. Onze vergoedingen staan vast en daar kunnen
wij niet van afwijken. Er is geen sprake van onenigheid maar e.e.a. heeft wel geleid tot
interpretatieverschillen.
Bondsbureau: het bondsbestuur bespreekt dit onderwerp in een aparte sessie. De secties
moeten aangeven welke diensten zij denken af te nemen van het bondsbureau. Wellicht kunnen
bepaalde taken ook door vrijwilligers gedaan worden, hoewel daar tegelijkertijd ook een gevaar
voor continuïteit in schuilt.
3. Organisatie KVC
3a Invulling FAC
Dit betreft de kascontrolecommissie. Er hebben zich 2 deskundige kandidaten aangemeld. Zij
worden tijdens de ALV voorgesteld voor benoeming.
3b Samenstelling commissies
Er wordt gewerkt aan een nieuw overzicht van alle commissies, sommige wijzigen of vervallen.
De Commissie Sportzaken Carambole zal worden opgeheven. De beslissingen van deze
commissie worden in het KVC bestuur genomen.
Commissie Jeugd is opgeheven, dit gaat op in de CBC. Het is moeilijk om een jeugd competitie op
te zetten. Een aantal districten heeft dit zelf wel opgezet. Onze leeftijdsgrens ligt op 21 jaar,
terwijl dit in veel sporten op 18 jaar ligt. Bovendien speelt onze top jeugd zowel bij senioren als
junioren. Dus hier moeten we wat mee doen. Er zijn 2 jeugd talentenmiddagen georganiseerd,
die waren succesvol. In NON en WN zal dit volgend jaar plaatsvinden. Daar komen de
bondstrainer, assistent bondstrainers en hopelijk ook de A-instructeurs naar toe, zodat de
talenten meteen voor training kunnen worden aangemeld. Piet Verschure wil de jeugdleiders
nog een keer bij elkaar roepen voor verder overleg. Als we willen dat de jeugd les blijft krijgen,
dan moeten we dat kunnen aanbieden net zoals bijv. bij voetbal waar ze trainingsavonden
hebben.
Alex ter Weele heeft een aantal onderdelen van de Wedstrijdzaken voor zijn rekening genomen.
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Piet doet Breedtesport en Alex is verantwoordelijk voor Topsport. Bepaald zal nog worden welke
spelsoorten/klassen onder welk onderdeel vallen.
De Reglementencommissie valt onder Alex ter Weele. Hij werkt momenteel volop aan een
nieuw, sterk vereenvoudigd reglement.
Tijdens de ALV ontvangt men een overzicht van alle commissies.
4. Provinciale kampioenschappen
De pilot in Noord-Holland is mislukt omdat het niet goed in de steigers stond. Dit waren
persoonlijke wedstrijden i.p.v. teams.
In Brabant is het wel succesvol geweest; dit is een groot compliment voor de organisatie. Dit zien
wij als een voorbeeld voor andere provincies.
Er wordt nog gewerkt aan het draaiboek. Zodra dat klaar is, wordt het naar alle districten
gestuurd. PR kon wel beter. Regionale media vindt dit fenomeen een heel interessant gegeven.
Het ligt niet in onze bedoeling om de autonomie van de bestaande districten aan te tasten.
Vraag is wat wij moeten doen om een provinciaal kampioenschap Limburg of Zeeland van de
grond te krijgen. Het is al mogelijk in lokaliteiten met 1 biljart en het zou een samenwerking met
collega bonden betekenen.
Opgemerkt wordt dat er in de zomermaanden al veel andere activiteiten/competities zijn.
Het plan is om een landelijke commissie Provinciale Kampioenschappen te vormen.
Gevraagd wordt wat het heeft opgeleverd. We moeten eerst in aantallen deelnemers denken,
ledenaanwas is op dit moment minder van belang.
Brabant wil dit volgend jaar weer organiseren, op voorwaarde dat ze met Biljartprof kunnen
werken.
5. Dagcompetitie
Wij inventariseren de status van het dagbiljart in de diverse districten. Uitkomsten zijn zeer
verschillend.
Delta Zuid-West: weinig. Ter sprake komt dat bij dubbele lidmaatschappen de vereniging met
het laagste nummer de contributie moet afdragen. Dit zorgt voor problemen.
Hoe kunnen we het dagbiljart leven inblazen in de districten waar dit niet aan de orde is?
West-Brabant: daar spelen enkele duizenden mensen. Men vraagt dan: wat heb je mij te bieden?
Mensen willen graag in eigen omgeving blijven biljarten. Zij hebben verder geen wensen en
vragen zich af waarvoor ze dan contributie zouden moeten betalen.
Midden-Brabant: kent niet de problemen van de contributie.
Zuid-Limburg: in Sittard/Geleen speelt men dagcompetitie. Is een aparte, en geen KNBB
vereniging.
KVC wil graag een beeldvorming krijgen, men kan verdere informatie bij Janneke Horneman
aandragen.
Piet Verschure zegt dat door de vergrijzing dagcompetitie steeds belangrijker wordt. De CBC
vindt dat dagbiljart een grotere plaats moet krijgen. Frans Schröder (Rotterdam) is hiervoor
verantwoordelijk binnen de CBC. Er is op 5 november een overleg met de gewestelijke
wedstrijdleiders en per gewest 2 districtswedstrijdleiders, o.a. om de tabellen zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen.
Hervormingsvoorstellen landscompetitie en PK’s komen begin volgende week naar de districten.
Dit volgens het afgesproken communicatieschema. De districten moeten dit goed met de
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achterban bespreken en reageren voor 1 december a.s. via de gewestelijke voorzitter. In januari
komen dan de definitieve voorstellen.
6. 5-pins
Interessant, strategisch spel. Willen we invoeren in NL. Als er interesse in de districten is, om een
clinic te krijgen, dan kan dit geregeld worden door Alex ter Weele.
Ad Koolen heeft de districten hier al een mail over gestuurd. Inventarisatie loopt via Ad.
Op de ALV zullen we nog flyers met de spelregels uitdelen.
6a. Convenant KNBB
Ter plekke wordt een nieuw convenant uitgedeeld met daarbij een overzicht van de wijzigingen.
Gevraagd wordt om dit te bestuderen voor de ALV, dan nemen we hierover het besluit.
7. Rondvraag
Harrie Rouschen:
- Kadercompetitie begint met veel te lage moyennes (onder 6). Had liever tweetallen gezien voor
kadercompetitie.
- Er was een fout gemaakt bij de ledenadministratie voor verenigingscontributie. Men mocht
daardoor op 1 avond niet spelen. Dit is weliswaar rechtgezet, maar het ontbreekt aan excuus van
het bondsbureau.
- Er zijn veel conflicten met PK’s door het niet meer mogen verzetten van divisiewedstrijden. Dit
is bekend en ligt bij de sectie Driebanden. Inmiddels is e.e.a. opgelost, zodra het PK finales in de
weg zit.
- Harrie wil finales met 2 poules boycotten. Bij 2 verloren wedstrijden kan men niet meer bij
eerste 4 komen, mensen melden zich daarna ziek. Waarom niet met 6 man spelen?
Dit is ook discussie geweest in de CBC. Als je met 8 man speelt, en 2 partijen verliest, word je
vaak ook geen kampioen meer. De CBC doet een proef met 8 deelnemers in twee poules op
twee dagen voor gewestelijke finales. Na discussie blijkt dat Harrie e.e.a. verkeerd ingedeeld
heeft (kruisfinale tegen iemand van eigen poule laten spelen i.p.v. tegen die van de andere
poule).
Piet Verschure:
De heer Bas Blok uit district Midden Holland heeft een mooi programma gemaakt voor de
organisatie van gewestelijke teamfinales. Dit mag doorgestuurd worden naar alle districten en
aan Paul Swanenburg.
Ad Koolen sluit de vergadering om 15.10 en wenst iedereen wel thuis.
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KNBB Vereniging Carambole

VERSLAG INFORMEEL OVERLEG gewest West-Nederland op 26 oktober 2016 te Roelofarendsveen
Aanwezig:
Districten:
Duinstreek (Peter Walgreen, dagbiljart CRBB: Koos Paap, Twan van Nooijen)
Noord-Holland Midden (Dooitze Nauta)
West-Friesland (Hans Berkhout)
Noord-West Nederland (Leo Onnekink)
Den Haag (Ruud Damen)
Vlietlanden (Peter van de Beemt, Wim Roseboom)
Rotterdam (Kees de Block)
Dordrecht (John Cornax, Piet Verhaar)
Veen- en Rijnstreek (Nico van der End, Jan Verdel, Jos Heemskerk)
Afwezig: Midden Holland
KVC bestuur:
Jaap Labrujere
Piet Verschure
Benny Beek
Janneke Horneman
Overige belangstellenden:
Diny Meijer
1. Opening
Piet Verhaar opent deze bijeenkomst om 19.37 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
WN is het laatste gewest in deze overlegronde. Voor de mededelingen geeft hij het woord aan
Jaap Labrujere.
2. Mededelingen
Biljartpoint: de besprekingen met BP verlopen niet zoals gewenst. Per 1 april 2017 moeten de
PK’s erin zitten. Daar moet nog wel een ei over gelegd worden m.b.t. de intervallen. BP is nu ook
direct betrokken bij de Reglementencommissie. De Biljart app heeft wat vertraging opgelopen
maar is nu al wel te downloaden.
De werkgroep Contributie heeft de opdracht teruggegeven, omdat er geen eensluidend voorstel
met de overige secties uit voort kan komen. Driebanden en Pool gingen voor een contributieloos
lidmaatschap, d.w.z. het geld innen via inschrijfgelden. De werkgroep komt wel weer bijeen
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onder voorzitterschap van de voorzitter van de KNBB (Garmt Kolhorn).
Er is informatie (begrotingen) opgevraagd bij de districten om te komen tot verdere voorstellen
voor de contributie, echter hebben slechts 5 districten hieraan meegewerkt.
Dit komt vooral doordat de vraagstelling en achtergrond daarvan niet duidelijk genoeg was. Ook
was het niet duidelijk aan wie het precies gericht was (verzendlijst onduidelijk).
Wij vinden dit heel treurig, omdat wij vanuit KVC juist een transparant (financieel) beleid
voorstaan.
Sectie Driebanden: KVC heeft de samenwerking met deze sectie opgeschort. Er zijn dusdanig
verschillende belangen dat samenwerking niet wenselijk maar juist onmogelijk is.
Wij zijn niet met de sectie gebrouilleerd, maar er is teveel ruis op de lijn.
Bijv. NK jeugd driebanden in Oegstgeest met 13 deelnemers. Bepaalde deelnemers doen ook
mee aan een NK bij KVC, en krijgen daar heel andere vergoedingen. Wij hebben daar een ander
beleid in. Hetzelfde geldt voor arbiters.
Dames driebanden-groot: naar het WK zijn uiteindelijk 4 dames uit Nederland uitgezonden
wegens uitval van 3 andere dames uit Europa. KVC hanteert een heel ander uitzendbeleid en kan
het hier niet mee eens zijn.
Commissie Arbiters: de sectie Driebanden gaat hier anders mee om dan KVC. KVC laat
desbetreffende beslissingen aan de commissie over, Driebanden doet dit vanuit het bestuur.
We blijven wel samenwerken bij bepaalde evenementen, dit willen we ook verstevigen.
Inmiddels ligt er een opleidingsplan (voor instructeurs en daarmee ook voor de jeugd) klaar,
geschreven door Piet Verschure. Driebanden zal daar ongetwijfeld bij willen aansluiten.
Bondsbureau: Jaap is nu ook vice voorzitter van de KNBB en heeft Personeel bondsbureau in zijn
portefeuille. Hij zal met het bondsbestuur een overleg hebben over welke diensten per sectie
zullen worden afgenomen van het bondsbureau in de komende 4 jaar. Als de trend bij Pool zich
doorzet, en ook bij de anderen (minder diensten afnemen), dan worden de koepelkosten voor
KVC duidelijk hoger.
Benny Beek vult aan dat het bedrag aan koepelkosten in euro’s afneemt. Wel is het zo dat de
ledenaantallen tussen de secties niet op dezelfde basis zijn gemeten, waardoor onze kosten in
percentage stijgen.
3. Organisatie KVC
3a Invulling FAC
Wij hebben 2 kandidaten voor deze kascommissie: Piet Witteman en Willem Reilink. Benny Beek
licht kort toe wie deze mensen zijn. Zij zullen verder worden voorgesteld in de ALV en
voorgedragen voor benoeming.
3b Samenstelling commissies
Alle commissies zijn onder de loep genomen. De Commissie Sportzaken Carambole zal worden
opgeheven omdat wij inmiddels kortere lijnen hanteren.
Bij aanvang van de ALV worden de organogrammen uitgedeeld.
Piet Verschure licht toe dat de commissie Breedtesport als volgt wordt verdeeld:
WZB: Wedstrijdzaken Breedtesport (Piet Verschure)
WZT: Wedstrijdzaken Topsport (Alex ter Weele).
Jeugd: Piet werkt nauw samen met de bondstrainers en heeft hiervoor een plan opgesteld. Er
zijn twee jeugdtalentenmiddagen georganiseerd in Zuid-Nederland, 16 kinderen krijgen nu
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bondstraining in die regio. Ditzelfde gaan we nog organiseren in Noord-Oost- en WestNederland.
Opleidingen tot instructeurs zijn inmiddels ook in volle gang, zodat de kinderen meteen een
trainer toegewezen kunnen krijgen.
De Reglementencommissie is nieuw samengesteld, veel kan uit de reglementen geschrapt
worden. Alex ter Weele is bezig met vereenvoudiging hiervan (binnen een jaar).
VG biljarten: commissie VG biljarten moet in de ALV benoemd worden.
Wat wordt gedaan voor jeugd zonder ambitie? Het is geen verplichting om opgeleid te worden.
Als ze dat niet willen, moet dit binnen de vereniging opgelost worden.
Zodra ze wel les krijgen, moeten ze er ook aan meebetalen.
Leo Onnekink vindt dat we ons meer zorgen moeten maken over het feit hoe we meer jeugd aan
de tafel krijgen. Waar staat jeugd binnen het biljarten? Hij is verbaasd dat er zoveel door KVC
gedaan wordt, terwijl de districten van niets weten. En andersom.
Er moet meer geïnventariseerd worden waar initiatieven liggen. Vanuit beide kanten.
En daarin moet meer structuur aangebracht worden.
Bestaande instructeurs zullen een keer bij elkaar geroepen worden, zodat hun licenties verlengd
kunnen worden.
3c Convenant KNBB
Dit moet per 1 januari 2017 vernieuwd worden. Een nieuw voorstel zal nog voor de ALV
toegestuurd worden. In de ALV van 4 juni is er ook al over gesproken.
4. Provinciale kampioenschappen
De pilot in Noord-Holland is mislukt, maar we hebben er wel veel van geleerd. Met deze lessen
zijn we verder gegaan in de pilot in Brabant. Hier is het een gepast succes geworden. Wij willen
dit graag in andere provincies ook van de grond krijgen. Interesse is als volgt:
West-Friesland: wil dit wel proberen, maar er zijn er in veel lokaliteiten driebanden
koppeltoernooien. Die hebben geen behoefte aan provinciale kampioenschappen.
Noord-West Nederland: wil dit zeker ondersteunen.
Noord-Holland Midden: loopt er niet warm voor, o.a. ivm teamfinales.
Veen- en Rijnstreek: grote toernooien vinden al plaats na de competities, dus vrijwel onmogelijk.
Vlietlanden: na competities hebben de lokaliteiten al eigen toernooien.
Rotterdam en Den Haag: is te proberen.
Duinstreek: heeft geen bestuurders die dit kunnen ondersteunen.
Dordrecht: wel belangstelling om mee te doen aan open wedstrijden.
Opgemerkt wordt nog dat de situatie in een stad heel anders is dan in de provincie. Er komen in
de stad nauwelijks aanmeldingen.
Een draaiboek is gewenst, daar wordt nu op gewacht. Daar is Karel Swarts mee bezig en dit zal
met alle districten worden gedeeld.
Verder wordt opgemerkt dat als je niets probeert, dat we dan nooit verder komen. Er moeten
nieuwe impulsen komen. Een groot toernooi organiseren kost ca. 2 dagen werk om op te zetten.
Wij willen een centrale commissie benoemen voor de organisatie.
Wellicht is er ook een provinciaal kampioenschap voor dagbiljarters te organiseren.
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5. Dagcompetitie
In de dagcompetitie is groei waar te nemen. Hoe leeft dit in de aanwezige districten?
West Friesland: er bestaat een vereniging die groter is dan het district (WOC). Aansluiting met
KNBB loopt vast op contributie.
Bollenstreek: is een afscheiding van Duinstreek, maar ze zoeken nu weer aansluiting. Is
autonoom met 400 leden bij de KNBB.
Vlietlanden: loopt ook vast op contributie, geen KNBB leden.
Noord-Holland Midden: geen aangeslotenen.
Noord-West Nederland: 14 teams, collega bond heeft 37 teams. Wordt in januari weer mee
gesproken. Contributie vormt beletsel. 5 euro lid kan niet buiten het district meedoen.
Rotterdam: bloeiende dagcompetitie, ca. 350 KNBB leden.
Den Haag: idem.
Veen & Rijnstreek: 42 teams, KNBB leden.
Dordrecht: geen dagcompetitie, ouderen biljarten wel overdag en spelen onderling competitie.
Contributie is het grootste beletsel om KNBB lid te worden.
Mensen die overdag biljarten, spelen vaak in lokaliteiten van gemeenten. Welzijn is de afdeling
van de gemeente waar dan contact mee gezocht kan worden.
Binnen Wedstrijdzaken Breedtesport is Frans Schröder de verantwoordelijke voor dagbiljart.
Juist omdat deze groep in de lift zit. Er is reeds een landelijke vergadering met gewestelijke
wedstrijdleiders met afgevaardigden van 2 districten per gewest afgesproken.
6. 5-pins
Dit spel bestaat tot nu toe slechts beperkt in Nederland. In veel landen wordt dit echter al langer
beoefend.
KVC wil deze biljartvorm promoten. In Twente zijn er al toernooien georganiseerd.
Diny Meijer (Den Haag) heeft promotie materiaal aangevraagd en ontvangen. In 2017 worden
clinics gehouden in heel Nederland, op verzoek.
Wim Roseboom heeft op 8 oktober een mail gestuurd naar alle districten hierover. Tot nu toe
geen reacties ontvangen, maar die zullen nog wel volgen.
7. Rondvraag
Leo Onnekink: Clinics 5-pins, wat is het vervolg? Is er een competitie te organiseren? We moeten
reacties van de districten eerst even afwachten. In 2017 is er een open NK.
Peter Walgreen: Komt er een nieuwe website KVC? Ja, deze is momenteel nog vertraagd maar
komt in januari. Districten kunnen erop aanhaken. Huidige website is een drama, met name voor
uitslagen tijdens NK’s.
John Cornax: Is er een evaluatie 5-ball? Nee, daar wacht het KVC bestuur ook op. Uit deze
spelvorm is (te) weinig voortgekomen. Wel wordt het gespeeld, maar het heeft niet gebracht
wat we ervan verwacht hadden.
Diny Meijer: er zijn momenteel wat meer biljart berichten waar te nemen in de media.
De media is best bereid om artikelen te plaatsen, zolang wij deze maar aanleveren.
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Jos Heemskerk: heeft goede ervaringen met een biljart plaatsen op scholen voor jeugd. Leo
Onnekink beaamt dit. Ook hier geldt dat de initiatieven bij de districten moeten liggen.
Piet Verschure: Bas Blok heeft een mooi programma gemaakt voor gewestelijke teamfinales.
Hij test dit momenteel en zal het alle districten toesturen zodra het gereed is.
Piet Verhaar dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit de vergadering om 22.15
uur.
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