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Samen biljarten geeft meer effect! 

 

CEB info 

 

Het nieuwe CEB bestuur kwam voor het eerst in Lausanne bijeen op 1 en 2 juli 2017. Enkele belangrijke 
beslissingen werden genomen: 

Het is een uitdrukkelijke wens om jaarlijkse Europese kampioenschappen te blijven organiseren in alle 
disciplines, driebanden individueel, driebanden nationale teams, klassieke spelsoorten (kader 47/2, 71/2 
en bandstoten), Artistiek, dames driebanden en libre.  

De organisatie van Brandenburg 2019 is bevestigd, data zullen binnenkort bekendgemaakt worden. 

Jeugd 
Voor het eerst in de geschiedenis zal een nieuwe groep (Euro Jeugd) gevormd worden: driebanden,  
5-pins, libre U21, driebanden en libre U17, libre teams U19. De CEB zal de federaties financieel 
ondersteunen met €100 per speler met een maximum van ca. €7000. Dit kampioenschap vindt plaats 
van 30 maart tot 2 april 2018 (Paasweekend) in Ronchin (Frankrijk).  

De nieuwe Jeugdcommissie is gevormd en zal met het bestuur samenwerken om zowel jeugdcompetities 
als trainingen te stimuleren. 

Dames 
De dames komen terug in het EK Brandenburg 2019 met het driebanden op de grote tafel en het libre op 
de kleine tafel. Ook wordt gekeken naar verdere acties om het damesbiljarten te promoten. 

Artistiek 
Er wordt samen met de spelers verder nagedacht over promotie van het Biljart Artistiek. De CEB 
overweegt een EK voor nationale teams. 

Klassieke spelsoorten 
Klassieke spelsoorten zullen uiteraard in Brandenburg 2019 worden gespeeld. De CEB zal uitnodigingen 
versturen naar de federaties om Grands Prix te organiseren.  

5-pins 
Het bestuur werkt aan een Coupe d’Europe voor clubteams. Ook zal de Coupe d’Europe voor nationale 
teams worden gehouden, en wel in Herstal (België) van 16-18 maart 2018. 

Driebanden 
Ter gelegenheid van de 60e editie van de Coupe d’Europe driebanden voor clubteams zal FC Porto van 6-
10 juni 2018 de kwalificaties en de finale van dit evenement organiseren op 8 tafels. 

Website 
De vernieuwde CEB website is online: www.eurobillard.org 

http://www.eurobillard.org/

