Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl

CEB info

Samen biljarten geeft meer effect!
Aan:

Alle belangstellenden

Betreft: CEB info nr. 2
Datum: 23 november 2017
Van:

Confédération Européenne de Billard
Bewerkt door Janneke Horneman (Secretaris KVC)

Op 4 en 5 november 2017 is het CEB bestuur in Lausanne bijeengekomen. Daar werden de volgende beslissingen
genomen:
EK Brandenburg 2019
Exacte data liggen nog niet vast. Johnny Houtsch is aangesteld als coördinator voor het EK 2019. Binnenkort zullen
alle Europese biljartfabrikanten een verzoek krijgen offertes af te geven i.v.m. de plaatsing van tafels.
CEB congres 2018
Deze zal worden gehouden op zaterdag 9 juni in Porto tijdens de 60e EK Driebanden voor clubteams, ofwel Coupe
d’Europe.
Jeugd
Om deelname aan de Euro Youth 2018 (driebanden, 5-pins, libre U17 en U21, driebanden en libre teams U19 te
stimuleren, is besloten om het aantal deelnemers per land niet te limiteren. Dit evenement vindt plaats in Ronchin
(Frankrijk) in het Paasweekend 2018. De CEB stelt €100 per speler beschikbaar, in totaal ca. €7000.
Dames
De Europese Ladies Cup Libre 2018 zal worden gehouden in Ronchin (Frankrijk), tegelijk met de Euro Youth.
Klassieke spelsoorten en Artistiek
De landen worden opgeroepen om Grand Prixs te organiseren.
5-pins
Er is een nieuwe competitie in het leven geroepen: 5-Pins Euro-League Club Teams. Dit evenement bestaat uit 3
toernooien per jaar (kalenderjaar) en zal elke 2 jaar georganiseerd worden. De eerste editie zal volgend jaar zijn.
Biljarten voor gehandicapten (Rolstoelbiljarten)
De CEB heeft besloten om biljarten voor gehandicapten actief te promoten. Het bestuur werkt aan enkele projecten.
Meer informatie volgt.
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Arbiters
Om in aanmerking te komen voor de titel ‘arbitre honorair’ moet een arbiter tenminste 20 jaar ervaring hebben.
De leeftijdsgrens voor een CEB arbiter is vervallen. Daarentegen moeten de landen ieder jaar de status van arbiters
ouder dan 70 jaar bevestigen. Een arbitervergadering zal in de tweede helft 2018 worden gehouden.
Parijs 2024
De CEB is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen in Parijs de beste gelegenheid zijn om een olympische sport te
worden. De CEB steunt WCBS en de UMB hierin en feliciteert de Franse Biljartbond, die reeds een werkgroep in het
leven heeft geroepen.

Vergeet niet de CEB website te raadplegen: www.eurobillard.org
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