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Samen biljarten geeft meer effect!
Aan geadresseerde

Nieuwegein, 30 oktober 2019

Uitnodiging najaarsvergadering 2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:
Zaterdag 16 november 2019
in
Zaal Verploegen
Woeziksestraat 100 te Wijchen
Aanvang 13.00 uur
De agenda en de diverse stukken vindt u in deze vergaderbrochure.
Wij verzoeken u eventuele verhindering door te geven aan de secretaris:
Janneke Horneman
Email: secretaris@knbb-carambole.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole,

Piet Verhaar, voorzitter
Janneke Horneman, secretaris
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GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING
CARAMBOLE OP ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019
Afgevaardigde(n) van het district _______________________________________________
Het bestuur van het hierboven vermelde district verklaart hiermee dat de districtsvergadering
d.d.

____________________________________________________

te:

____________________________________________________

tot afgevaardigde(n) voor de sectieraad en de ALV van de KNBB Vereniging Carambole heeft gekozen:
STEMGERECHTIGDE AFGEVAARDIGDE
Mevrouw / de heer:

____________________________________________________

Bondsnummer

____________________________________________________

Functie binnen het district: ____________________________________________________
Mevrouw / de heer:

____________________________________________________

Bondsnummer

____________________________________________________

Functie binnen het district: ____________________________________________________
Namens het bestuur van het hierboven vermelde district:
Plaats:

______________________________

Datum: ___________________________________

De voorzitter,

De secretaris

(handtekening)

(handtekening)

NB: deze geloofsbrief vóór de aanvang van de vergadering bij het aftekenen van de presentielijst
volledig ingevuld afgeven. Niet afgeven van deze geloofsbrief heeft tot gevolg dat de
afgevaardigde niet aan een stemming kan deelnemen.
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AGENDA
Voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole op
zaterdag 16 november 2019, 13.00 uur
in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Vaststelling notulen vergadering d.d. 15 juni 2019 (bijlage)
6. Jaarverslagen
a. Wedstrijdzaken Commissie Topsport 2018-2019 (bijlage)
b. Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport 2018-2019 (bijlage)
c. Wedstrijdzaken Commissie Kleine tafel landelijke inschrijvingen (bijlage)
d. Arbitrage 2018-2019 (bijlage)
7. Financiën – begroting 2020 en toelichting (bijlagen)
8. Convenant KNBB - KVC
9. Samenstelling bestuur KVC
Piet Verschure en Janneke Horneman zijn aftredend.
Piet Verschure heeft te kennen gegeven, niet herkiesbaar te zijn. Wij zijn op zoek naar een
opvolger en roepen hiervoor kandidaten op. In de bijlage treft u een profielschets van zijn
functie (portefeuillehouder Breedtesport) aan.
Janneke Horneman stelt zich herkiesbaar. Dit zal tevens haar laatste termijn worden.
10. Algemene Ledenvergaderingen 2020
11. Rondvraag
12. Sluiting
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KNBB Vereniging Carambole

NOTULEN – ALV
Van: de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn
Datum: 15 juni 2019
Aanwezig:
Bestuursleden: Piet Verhaar (voorzitter), Benny Beek (penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken
Breedtesport), Alex ter Weele (Wedstrijdzaken Topsport)
Notulist: Irma Huisman
Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, bondsbestuurders, collega secties, ereleden,
leden van verdienste, directeur en medewerkers bondsbureau, pers en overige belangstellenden.
Afmeldingen:
Bondsraad: Wim Roseboom, Ereleden/leden van Verdienste: Gerrit van de Put, Bart Schoneveld,
Leden: Ad van de Griendt, Annitha Nijhof, Cees Benschop, Gijs van Rijn, Henk Vos, Wim Roseboom,
Ad Koolen,
Districten: District Vlietlanden, District Oss, District NWN , Groningen-Drenthe, Twente, West-Brabant,
Delta Zuid west, Noord Oost Overijssel
1. OPENING
Voorzitter Piet Verhaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.05 uur de vergadering.
Hij doet dat met de volgende woorden:
De afgelopen periode stond vooral in het teken van een paar pittige dossiers. We slaagden erin om met
BiljartPoint een nieuwe overeenkomst te sluiten voor onze competitiewedstrijden.
In december kochten wij een softwarepakket voor onze Persoonlijke Kampioenschappen. De streefdatum,
1 juni gereed, hebben we net niet gehaald, maar de eerste districten kunnen er nu mee aan de slag en ik
verwacht dat in de loop van volgende week, maar vóór het einde van de maand, alle districten ermee aan
de slag kunnen.
Een ander ding waar we bijna een heel jaar aan gewerkt hebben, is de Landsfinale. Ook daar is heel wat
aangepakt. Allen die het afgelopen jaar weer hebben bijgedragen, zich hebben ingespannen, denkers en
doeners, medewerkers bondsbureau en vrijwilligers, heel veel dankbare complimenten voor jullie
geweldige inzet.
Ook op sportief gebied mogen we trots op de voorbije periode terugzien. Onze topspelers hebben zich in
het Duitse Brandenburg, tijdens diverse Europese Kampioenschappen, duchtig en met groot succes
geweerd. Tijdens de Landsfinale gaan we daar nog eens aandacht aan besteden. Komt dat allen zien!
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Hiermee verklaar ik deze vergadering voor geopend.
Vervolgens verzoekt de voorzitter allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden
biljartvrienden te gedenken.
2. VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn geen toevoegingen. De agenda is daarmee vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
De afmeldingen worden opgenoemd.
- Stand van zaken automatisering: het contract met BiljartPoint is met 1 jaar verlengd.
De automatisering van de PK’s heeft veel voeten in aarde gehad. De afgelopen weken is hier hard aan
gewerkt en een aantal districten zijn er al mee aan de slag gegaan. Maar ook is er nog een aantal
kinderziektes.
Peter Spanjersbergh (Stedendriehoek) vraagt: Hoe is de ondersteuning geregeld?
Antwoord: Er is een handleiding en Piet Verhaar kan ondersteuning geven. Eventueel kan de ontwerper
ondersteuning bieden.
Mogelijk kunnen we ook deskundigen aanwijzen binnen het district en de gewesten. Dominique van
Andel (Amsterdam) merkt op dat we elkaar ook kunnen ondersteunen en helpen.
- Maatregelen n.a.v. berichtgeving van NOC/NSF
De KNBB heeft de status “code geel” van het NOC/NSF gekregen, omdat we niet voldoen aan bepaalde
eisen en regels. Binnenkort is er weer een vergadering samen met het NOC/NSF. Als er meer duidelijk is,
komen we erop terug in de ALV.
- Landsfinale 2019
Voor het eerst is de landsfinale over twee weekenden verdeeld. Ook de inrichting van de zaal is
veranderd. Iedere klasse heeft nu zijn eigen arena en er is een horecagelegenheid in de zaal.
Er is verder een zaal ingericht als bruin café, hier worden de medaillewinnaars van Brandenburg
gehuldigd. De scoreborden zijn elektronisch.
Thea de Weerd (West Friesland): Is het mogelijk om volgend jaar de klasse A en B op verschillende dagen
te spelen? Dit zullen we meenemen in de evaluatie.
- Samenstelling Commissie van Beroep
Er is helaas een lid van deze commissie overleden, daarom is er een vacature.
Het ligt in de bedoeling om het Tuchtreglement aan te passen. Alleen bij ernstige overtredingen wordt
de commissie van beroep nog ingeschakeld. Het Tuchtreglement voorziet voortaan zelf in de ernstige
overtredingen.
In het najaar worden hier besluiten overgenomen en dan wordt het definitief gemaakt.
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4. INGEKOMEN STUKKEN
Brief van district Oss: in het blad De Ballen is een artikel verschenen over goedkeuring elektronische
scoreborden, waarbij geen schrijver meer nodig is. Is dit juist?
Nee, dit kan beschouwd worden als een advertentie. Er blijven een schrijver en een tellijst bij de officiële
wedstrijden nodig.
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 17 november 2018
Er staat onterecht in dat Evert Hulleman afwezig was. Dit zal worden aangepast.
John Cornax (Dordrecht) vraagt of de secretaris Janneke Horeman aftredend is. Ja, maar pas in de
najaarsvergadering 2019.
Piet Lamberiks (penningmeester KNBB) heeft een opmerking over pagina 2. Het beschreven probleem
inzake de BTW is uitgezocht door een specialist. Hier is nu duidelijkheid over zonder nadelige gevolgen
voor KNBB/KVC.
De notulen worden vastgesteld met dank aan Janneke Horneman.
6. VERSLAGEN
6.1 Financieel jaarverslag 2018 + toelichting
2018 toont een klein negatief resultaat voor KVC. Wim Dijkhuis (Den Haag) merkt op dat sommige
posten erg verschillen van begroting naar realiteit. Dit komt doordat er posten verschoven zijn zoals
prijzengelden, die nu onder Topsport vallen. In de nabije toekomst zal er verder uitgesplitst worden naar
Recreatie-, Prestatie- en Topsport conform de indeling op de website en daarmee KNBB-breed. Het
verslag van Benny Beek wordt vervolgens besproken.
6.2 Verslag FAC
De heer Twilhaar leest de verklaring van de FAC voor.
6.3 Décharge bestuur
De FAC stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2018.
Met applaus stemt de vergadering in met décharge van het bestuur.
6.4 Samenstelling FAC
De heer W. Reilink treedt af en is niet herkiesbaar. De heer P. Twilhaar blijft nog 1 jaar aan. Afgesproken
is dat voortaan per toerbeurt een district verantwoordelijk zal zijn voor bezetting van de FAC.
Het district Kempenland heeft een kandidaat aangemeld: de heer Jos van Tilborg. Het bestuur stelt voor
om de heer Van Tilborg te benoemen. Hij wordt per acclamatie benoemd.
De heer Reilink neemt een boeket bloemen in ontvangst voor zijn bewezen diensten.
7. BESTUURSVERKIEZING
Alex ter Weele (portefeuillehouder Topsport) is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met applaus
opnieuw benoemd.
In de najaarsvergadering 2019 is Piet Verschure aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw Irma Huisman
(vice-voorzitter B.V. Horna) heeft zich aangemeld als kandidaat voor de portefeuille Wedstrijdzaken
Commissie Breedtesport.
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8. BONDSRAAD
De heer Hans Berkhout heeft aangegeven zijn functie als bondsraadlid neer te leggen. Het bestuur stelt
voor om de reserve, de heer Jaap Labrujere, in zijn plaats te benoemen.
Er worden bloemen uitgereikt aan Hans Berkhout voor zijn diensten als bondsraadlid.
Als nieuwe reserve stelt het bestuur voor om de heer Henk Vegter, oud-voorzitter district GroningenDrenthe, te benoemen. Henk Vegter stelt zich vervolgens zelf voor. Hij is ook voorzitter van de sociëteit
de Harmonie in Groningen.
Er is geen bezwaar tegen bovengenoemde voorstellen.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Piet Lamberiks geeft nog een aanvulling op het financiële overzicht, met name op het negatieve resultaat
van de KNBB. Hij geeft als toelichting dat juridische ondersteuning voor hoge kosten heeft gezorgd.
Tevens moest een reservering voor vakantiedagen van het personeel mee begroot worden.
Peter Rijckaert (Midden Brabant): stelt enkele vragen om mee te nemen:
Landsfinale 2020: is het een idee om van drie grote tafels naar vier grote tafels te gaan? Dan zou de Aklasse met 8 in plaats van 4 teams gespeeld kunen worden.
Dagcompetities: spelsoort driebanden toevoegen?
Hij verzoekt het bestuur om in de najaarsvergadering hierop een antwoord te geven.
John Cornax (Dordrecht): districten krijgen steeds informatie over de AVG. Wat doet men er mee en wat
doet het bondsbureau?
De Belastingdienst heeft vragen aan diverse verenigingen gesteld. Zij probeert vast te stellen of
verenigingen BTW-plichtig zijn.
Ad van Mol (Kempenland): Zijn er wijzigingen in het wedstrijdreglement en zo ja, wanneer krijgen we
hier bericht over?
Piet Verschure adviseert om de voorwedstrijden van districtoverstijgende kampioenschappen over 6
partijen te laten spelen. Er mogen wel uitzonderingen gemaakt worden, maar dan moet het voor het
gehele gewest hetzelfde zijn.
Wim Schmitz (Reglementen Commissie): Er zijn reglementswijzigingen, deze staan op de website
vermeld. Moyenne : als er niet meer wordt deelgenomen, blijft een moyenne wee jaar blijven officieel.
PK interval systeem: de halve degradatie verdwijnt, je schrijft met het van toepassing zijnde moyenne in
in de voor dat moyennen geldende klasse.
District Nijmegen merkt op dat er geen vervolg is in de bandstoten competitie en vraagt of er bij andere
districten misschien belangstelling voor is. We gaan kijken of hier mogelijkheden voor zijn.
Benny Stegeman (Berkel & Slinge) merkt op dat er in de intervallentabellen nog een aantal intervallen
ontbreekt. Dit zal worden nagekeken.
Willem Reilink spreekt uit dat hij zijn drie jaar zitting in de FAC met plezier heeft vervuld. Hij bedankt met
name Benny Beek voor de goede samenwerking.
Ook wijst hij op het biljarten voor ouderen en jeugd en vraagt of wij contact met andere landen hebben
om dit te promoten.
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Benny Beek antwoordt dat Gert-Jan Veldhuis hiernaar onderzoek heeft gedaan in Nederland. Verder
moeten de verenigingen ook zelf gaan promoten.
Om 14.25 uur sluit voorzitter Piet Verhaar de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar
Maarn.
De najaarsvergadering staat gepland op 16 november 2019 te Wijchen.
Actiepunten:
- Update ‘code geel’ van NOC/NSF geven in volgende ALV
- Vragen Peter Rijckaert beantwoorden:
Landsfinale 2020: voorstel van drie grote tafels naar vier grote tafels?
Dagcompetities: spelsoort driebanden toevoegen?
- Mogelijkheid onderzoek om spelsoort bandstoten aan dagcompetitie toe te voegen (conform
Nijmegen)
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Wedstrijdzaken Commissie Topsport

Jaarverslag Wedstrijdzaken Commissie Topsport 2018-2019
Algemeen:
De topsport binnen de KNBB Vereniging Carambole(WCT) is onder te verdelen in twee afdelingen: kleine
tafel en matchtafel. Om deze beide afdelingen beter te kunnen aansturen is de in 2016-2017 opgestarte
Wedstrijdzaken Commissie Kader/Libre/Band(WCK) afgelopen seizoen afgescheiden van de WCT en
vormt deze al enige tijde een zelfstandige entiteit.
Dit verslag gaat verder over de activiteiten op de matchtafel.
Sportief:
Elders in het jaarverslag zijn alle kampioenen in de diverse nationale teamcompetities en de persoonlijke
kampioenschappen te vinden. In deze verslaglegging zal ik mij dan ook beperken tot wat onze topspelers
op internationaal gebied hebben gepresteerd in het afgelopen seizoen.
Nationaal kampioen in de Topteamcompetitie De Picardie uit Afferden bestaande uit Micha van Bochem,
Dennis Timmers en Jos Bongers, kwalificeerde zich in eigen thuishaven tijdens de voorronde van het EK
voor teams in de klassieke spelsoorten ternauwernood voor de finale. Deze “Coupe d’ Europe Classic
Teams” werd van 29 t/m 31 maart gespeeld in het door vier havens en schitterende baai gekenmerkte
Bretonsfranse Douarnenez. Titelverdediger Douarnenez-Valdys met Raymund Swertz in de gelederen,
prolongeerde haar titel in het fraaie Bretagne. Zij versloegen in de halve finale de Nederlandse kampioen
die daardoor keurig het brons voor zich opeiste. Sam van Etten bereikte met zijn Duitse team Bochum
ook de halve finale, maar verloor daarin van het Franse Chartres, waardoor ook hem het brons ten deel
viel.
Van 25 april tot en met 5 mei werden in Brandenburg aan de Havel de tweejaarlijkse Europese
Kampioenschappen alle spelsoorten gespeeld met een grote Nederlandse afvaardiging. De Nederlandse
equipe behaalde liefst 13 medailles: 5x goud, 3x zilver en ook 5 bronzen plakken gingen vanuit Duitsland
mee terug naar Nederland. Al meteen op de eerste dag dat er medailles werden uitgereikt beklommen
twee landgenoten het ereschavot. Erik Vijverberg won de finale in het biljart artistiek van zijn vriend en
trainingsmaat René Dericks. Sander Jonen en Jop de Jong stelden enigszins teleur met een resp. 16e en
22e stek in het eindklassement.
In het 5-Pins konden onze spelers zowel individueel als in de landencompetitie geen potten breken. Dit
mag geen wonder heten in deze door Italianen gedomineerde spelsoort. Volstrekt omgekeerd was dit in
het Ankerkader 71/2. Goed voor Raymund Swertz en brons voor Michel van Silfhout. Eervolle
vermeldingen waren er voor Dave Christiani en Sam van Etten met respectievelijk een 7e en 8e plaats.
Christel Willemse veroverde een tweede zilveren medaille voor ons land in het Libre voor dames.
Monique van Exter legde beslag op het brons.
Raymund Swertz voegde vervolgens nog een bronzen plak toe aan zijn inmiddels indrukwekkende
collectie. In het 47/2 bleek Fransman Willy Gerimont in de halve finale op dat moment de betere. Van
Etten en van Silfhout bleven met een resp. 12e en 17e plaats in de eindklassering steken in de
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kwalificatieronde. Tijd voor de jeugd om een duit in de medaillezak te doen. Nick Dudink verloor de halve
finale maar kon met brons en een algemeen moyenne van 17,04 terugzien op een goed EK in het Libre
voor spelers onder de 17 jaar op de kleine tafel.
Driebanden op de kleine tafel valt ook onder de vlag van KVC. Van de zes clubteams die werden
ingeschreven kwam Dallinga.com met een 8e plaats het verst. De uiteindelijke kampioen, De Goeie
Queue werd ingeschreven door onze zuiderburen, maar werd door drie van de vier “oranje
getinte”spelers ook een vleugje Nederlands. Jerry Hermans, Joey de Kok en Jean-Paul de Bruyn
beklommen het hoogste treetje tijdens de prijsuitreiking. Ene Frédérick Caudron mocht hen daarbij
vergezellen. Ook individueel namen landgenoten deel maar zij konden in het geheel geen Duitse potten
breken. Joey de Kok eindigde het hoogst: 13e.
Terug naar de klassieke spelsoorten, en naar de medailles....... Liefst vijf spelers kwamen voor Nederland
uit in het Bandstoten. Swertz (13e), van Etten (10e) en van Silfout (14e) kwamen niet door de poulefase.
Dat lukte Jean-Paul de Bruijn zoals verwacht wel, maar in de kwartfinale verloor hij totaal onverwacht
van de Fransoos Johann Petit waardoor hij 5e werd in de eindrangschikking. Toch kon er worden gejuicht
want Dave Christiani zorgde ervoor dat het Wilhelmus opnieuw de zo fraai opgebouwde toernooizaal
vulde.
Door libre spelers onder de 21 jaar werd op de matchtafel gestreden om eremetaal. Pierre Martory stak
er met kop en schouders bovenuit. De Fransman versloeg in de finale Leon Dudink die met het zilver
uitermate tevreden mocht zijn. Broertje Nick werd 6e.
De overige Nederlandse medailles werden behaald door spelers die uitkwamen voor de sectie
driebanden.
Al met al een mooi resultaat voor de Nederlandse afvaardiging, en KNBB Vereniging Carambole in het
algemeen. “We” tellen nog steeds mee, maar toch moet er worden gevreesd voor de nabije toekomst.
Onze topspelers zien wat er gebeurt in het driebanden en dan met name op financieel vlak. Als
portefeuillehouder heb ik de taak om leiding te geven aan de topsport binnen KVC. Zowel op
organisatorisch vlak voor KVC, maar zeker ook in het belang van de spelers.
Spelers hebben KVC nodig om internationaal te kunnen presteren. KVC heeft op haar beurt topspelers
nodig om internationaal mee te blijven tellen. Daar moet eenieder zich terdege van bewust zijn, want
anders is absolute topsport binnen KVC over afzienbare tijd mogelijk non-existent.
Alex ter Weele
Portefeuillehouder WCT
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Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport

Jaarverslag Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport Carambole
Het seizoen 2018-2019 heeft vooral in het teken gestaan van de vernieuwingen van de
persoonlijke kampioenschappen, het aanschaffen van software voor deze
kampioenschappen en de nieuwe opzet van de Landsfinale in Nieuwegein.
De commissie, bestaande uit Janneke Horneman, Ad Koolen, Frans Schröder, Wim Schmitz,
Karel Swarts, Wim Roozeboom en ondergetekende, heeft veel vergaderd om dagbiljarten en
avondbiljarten op elkaar af te stemmen. Na jarenlange voorbereiding willen we in het
nieuwe seizoen 2019-2020 overstappen op het intervalsysteem, waarbij elke speler het
aantal caramboles moet maken aan de hand van zijn gemiddelde.
Het uitgangspunt was om de intervallen gelijk te trekken met de intervallen van de
landscompetitie en daar waar mogelijk, ook overeen te laten komen met de intervallen uit de
dagbiljarten.
Daarmee samenhangend hebben Wim Schmitz, Janneke Horneman, Frans Schröder en ikzelf
de reglementen van de persoonlijke kampioenschappen nog eens goed bekeken. Ons doel
was om de reglementen te vereenvoudigen. Vele artikelen in het regelement moesten
meermaals gelezen worden om er achter te komen wat er nu precies werd bedoeld.
Wij hebben een poging gedaan om de overtollige ballast er uit te halen om zodoende een
leesbaar en duidelijk reglement over te houden.
Het is niet ondenkbaar dat we in ons enthousiasme soms te veel hebben weggehaald maar in
de loop van het nieuwe seizoen zal dat snel duidelijk worden en zal het aangepast worden.
Eén van de belangrijkste regels bij het intervalsysteem is dat we geen halve degradaties meer
kennen. Je promoveert of degradeert aan het eind van het seizoen.
Een ander belangrijk punt is de districtsoverstijgende kampioenschappen. In vele districten
heeft men weinig kandidaten voor de persoonlijke kampioenschappen in de verschillende
hoofdklassen. Het plan is nu, dat in elk district in deze klassen voorwedstrijden worden
gehouden en dat de gewestelijk wedstrijdleider een ranking opmaakt van alle spelers. De
beste 8 spelers spelen dan meteen een gewestelijke finale. We denken dat dit de kwaliteit
van de finales ten goede zal komen.
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De WCB heeft altijd gezegd dat we pas met intervallen gaan spelen als de software hiervoor
beschikbaar is. Het bestuur heeft hiervoor het softwarepakket BiljartProf aangeschaft.
Er moest nog een en ander gebeuren aan de beveiliging van jet programma en het inlezen
van de ledenadministratie. Dit heeft zoveel tijd in beslag genomen dat we nu nog een
inhaalslag moeten maken. Veel districten werken inmiddels al met het programma. Onze
voorzitter Piet Verhaar heeft zich volledig ingezet om de districten in het programma wegwijs
te maken. Vanaf het seizoen 2020-2021 zal het hele programma dus feilloos kunnen werken.
Landsfinale.
Op de ALV van november 2018 hebben we het besluit genomen dat de Simonis Landsfinale
voor de komende jaren gespeeld zal worden in het sportcentrum Merwestein in Nieuwegein.
Het bestuur heeft zich, in samenwerking met de medewerkers van het bondsbureau en de
directie van Merwestein, ingezet om de Landsfinale aan te passen aan de wensen van deze
tijd. Het resultaat mocht er zijn. We hebben van bijna alle deelnemers positieve waardering
gekregen. Het is de bedoeling dat we dit topevenement van de breedtesport nog verder
uitbouwen en de tussenliggende dagen met verschillende biljartevenementen gaan vullen.
Al met al kunnen we terugkijken op een jaar waar heel veel werk verzet is om onze
biljartsoort de plaats te geven die het verdient.
Piet Verschure
Portefeuillehouder Breedtesport Carambole
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KAMPIOENEN VAN NEDERLAND 2018/2019 EN BESTE INTERNATIONALE PRESTATIES

Individueel Carambole
INTERNATIONAAL
EK ankerkader 71/2
EK biljart Artistiek
EK Bandstoten
EK driebanden
EK driebanden dames

Rang
1e plaats
1e plaats
1e plaats
1e plaats
1e plaats

Naam
Raymund Swertz
Erik Vijverberg
Dave Christiani
Dick Jaspers
Therese Klompenhouwer

Woonplaats
Afferden
Almelo
Bemmel
Sint Willebrord
Nijkerk

EK biljart Artistiek
EK libre dames
EK libre < 21

2e plaats
2e plaats
2e plaats

René Dericks
Christel Willemse
Leon Dudink

Venray
Berlicum
Blokker

27-apr-19
27-apr-19
4-mei-19

EK ankerkader 71/2
EK libre dames
EK libre < 17
EK ankerkader 47/2

3e plaats
3e plaats
3e plaats
3e plaats

Michel van Silfhout
Monique van Exter
Nick Dudink
Raymund Swertz

Dieren
Lelystad
Blokker
Afferden

27-apr-19
27-apr-19
29-apr-19
30-apr-19

NATIONALE KAMPIOENEN
Senioren
Iwan Simonis Biljartvijfkamp
NK 5-pins
Libre klein dames intervalklasse
Libre klein Rolstoel biljarten
Libre klein VG biljarten klasse A
Libre klein VG biljarten klasse B
Libre klein 5e klasse
Libre klein 4e klasse
Libre klein 3e klasse
Libre klein 2e klasse
Libre klein 1e klasse
Libre klein hoofdklasse
Libre klein extra klasse
Libre klein overgangsklasse
Libre klein topklasse
Libre groot 1e klasse
Libre groot ereklasse

Bondsnr.

82631
213353
145712
236054
251320
265634
263857
225660
237060
222057
207969
160092
150769
129770
128578
117804

Ernst Jan Driessen
Lisan van Os
Jean Mailleur
Ricardo Alberda
Jacintha Kuin
Jan van Eijk
Allerd Hobers
Willem Siebers
Rob Schram
Henny Mecklenveld
Wesley Kramer
Theo Derks
Rob kok
Tom Temmink
Peter de Bree
Rene Tull

Helmond
Reeuwijk
Stabroek (B)
Rijnsburg
Rijnsburg
Hoogvliet
Leeuwarden
Zelhem
Hoorn
Balkbrug
Wormer
Sint Anthonis
Breezand
Zetten
Middelburg
Alphen a/d Rijn

28-okt-18
2-jun-19
25-nov-18
2-jun-19
2-jun-19
2-dec-18
27-jan-19
3-mrt-19
17-mrt-19
7-apr-19
2-jun-19
14-okt-18
9-dec-18
13-jan-19
30-sep-18
21-okt-18

Kader 38/2 3e klasse
Ankerkader 38/2 open klasse
Ankerkader 57/2 Open
Ankerkader 47/2 1e klasse
Ankerkader 47/2 ereklasse
Ankerkader 47/1 ereklassse
Ankerkader 71/2 ereklasse

216881
217178
151022
181886
203880
205896
203880

Leon Dudink
Daan Glissenaar
Sven Nabuurs
Germ Bot
Sam van Etten
Gert-Jan Veldhuizen
Sam van Etten

Blokker
Venlo
Beuningen
Hoorn
Schermerhorn
Wageningen
Schermerhorn

24-mrt-19
24-mrt-19
16-dec-19
18-nov-18
9-dec-18
10-mrt-19
6-jan-19

Datum
27-apr-19
27-apr-19
1-mei-19
4-mei-19
5-mei-19

13

Bandstoten klein 5e klasse
Bandstoten klein 4e klasse
Bandstoten klein 3e klasse
Bandstoten klein 2e klasse
Bandstoten klein extra klasse
Bandstoten klein overgangsklasse
Bandstoten groot 1e klasse
Bandstoten groot ereklasse

106534
148168
224264
173523
128293
117895
149624
129499

Adrie Fens
René Bos
Arie van den Hoven
Tammo Bijlsma
Theo van de Ven
Louis Opstal
George Kenter
J.P. de Bruijn

Wagenberg
Harderwijk
Vlissingen
Leeuwarden
Sittard
Lisse
Aartswoud
Hulst

10-mrt-19
14-apr-19
5-mei-19
16-jun-19
18-nov-18
10-mrt-19
24-feb-19
10-feb-19

Driebanden klein dames
Driebanden klein Rolstoel biljarten
Driebanden klein 3e klasse
Driebanden klein 2e klasse
Driebanden klein 1e klasse
Driebanden klein hoofdklasse
Driebanden klein extra klasse
Driebanden groot 3e klasse
Driebanden groot 2e klasse
Driebanden groot 1e klasse

121351
145712
140161
156456
131795
104293
132913
205574
155480
173384

Gerrie Geelen
Jean Mailleur
Arjan Jochems
Koen Pöpsel
Jeffrey Cornelissen
Gijs van Rijn
Adrie Demming
Henk Meijer
Nico Mortier
John Roovers

Krimpen a/d IJssel
Stabroek (B)
Bergen op Zoom
Terneuzen
Schiedam
Ankeveen
Roosendaal
Amsterdam
Arnhem
Oudenbosch

24-feb-19
17-mrt-19
11-nov-18
9-dec-18
6-jan-19
10-feb-19
14-okt-18
31-mrt-19
24-mrt-19
14-apr-19

Biljart Artistiek eerste klasse
Masters Biljart Artistiek

212075
226428

Walter Crols
Jop de Jong

Turnhout (B)
Arnhem

2-dec-18
17-mrt-19

Dagcompetitie PK 5e klasse libre
Dagcompetitie PK 4e klasse libre
Dagcompetitie PK 3e klasse libre
Dagcompetitie PK 2e klasse libre
Dagcompetitie PK 1e klasse libre
Dagcompetitie PK 3e klasse band
Dagcompetitie PK 2e klasse band
Dagcompetitie PK 1e klasse band
Dagcompetitie PK 3e kl. 3-banden
Dagcompetitie PK 2e kl. 3-banden
Dagcompetitie PK 1e kl. 3-banden

226565
200820
223370
225331
220708
132597
81050
219701
246361
236922
105684

Jan Meems
Ad Oerlemans
Hennie Scheerder
Rob Spee
Ton Vam Zoomeren
Bertus Donker
Appie Jolink
Jan Stapelbroek
Fred Stok
Nol van der Linden
Dingeman Picocrie

Nieuw Weerdinge
Waalwijk
Doetinchem
Arnhem
Hilversum
Dedemsvaart
's-Heerenberg
Vorden
Hoogezand
Waalwijk
Waspik

5-jun-19
5-jun-19
5-jun-19
4-jun-19
4-jun-19
12-jun-19
12-jun-19
12-jun-19
19-jun-19
19-jun-19
19-jun-19

Jeugd
Libre klein 3e klasse
Libre klein 2e klasse
Libre klein 1e klasse
Driebanden klein

236090
230260
234402
217608

Bert van de Valk
Rick de Wit
Twan Vriens
Joey de Kok

Zeeland
Hoogkarspel
Wormer
Lewedorp

7-okt-18
21-okt-18
23-dec-19
25-nov-18
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Teamkampioenen seizoen 2018-2019
Klasse
Coupe d'Europe
Topteam eredivisie
Topteam eerste divisie
Kadercompetitie
Bekercompetitie
A-klasse
B1-klasse
B2-Klasse
C1-klasse
C2-klasse
C3-klasse
C4-klasse
Dames
Dagcompetitie
Landscompetitie Jeugd

Team
De Picardie
Zalencentrum De Posthoorn / Snellen Horeca
Steinhoff Constructions
Kaderteam B.C.S.
Pelikaan 1
Noord West Nederland B en S 1
Badhuis
Het Punt
B.V.V. - Lovenhoek
De Boerderij
De Beurs
Horna
Westpeter-Rhedense Leeuw
B.C.A.
B.V. Overberg

Plaats
Afferden
Haps
Rumpt
Warmenhuizen
Zutphen
N-W Nederland
Bussum
Heemskerk
Bergen op Zoom
Beekbergen
's-Gravenzande
Hoorn
Rheden
Arnhem
Sint Michielsgestel

District
Venlo e.o.
Nijmegen
Betuwe Veenendaal
Noord West Nederland
Stedendriehoek
Noord West Nederland
Het Sticht
Noord Oost Overijssel
Delta Zuidwest
Stedendriehoek
Vlietlanden
West Friesland
Veluwezoom
Veluwezoom
's-Hertogenbosch
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Wedstrijdzaken Commissie Kleine tafel

Jaarverslag Wedstrijdzaken Commissie Kleine tafel landelijk inschrijven
De inschrijvingen voor de Persoonlijke kampioenschappen loopt al jaren terug. Om te proberen
die teruggang een halt toe te roepen en hopelijk weer om te buigen tot een toename, is in 2017
begonnen om wijzigingen in te voeren. Om die aanpassingen te toetsen aan de ervaringen is in
2018 vervolgens een enquête uitgeschreven onder alle PK-deelnemers aan de niet-imperatieve
Persoonlijke Kampioenschappen. Dat zijn de Kampioenschappen waarvoor landelijk wordt
ingeschreven.
De verheugend vele reacties zijn zorgvuldig bestudeerd en in kaart gebracht. Daar waar de
antwoorden er aanleiding toe gaven, zijn ze vervolgens verwerkt in weer verdere aanpassingen,
die gedurende twee jaar toegepast zullen worden. In het tweede jaar zullen opnieuw door
middel van een enquête de ervaringen van de deelnemers worden getoetst.
Ook in de Nationale Kadercompetitie is al lange tijd een teruglopende tendens te zien. Om ook
daar te proberen de achteruitgang een halt toe te roepen, is het afgelopen seizoen gestart met
beleid waarin de Kaderbekercompetitie wordt gebruikt om nieuwe ideeën te testen op
bruikbaarheid. Als ideeën een verbetering blijken te zijn, kan dan worden overwogen om ze toe
te passen in de Kadercompetitie. Zo is in de Kaderbekercompetitie het spelen van een
bandstootpartij als proef ingevoerd. Ook hier zal in het tweede seizoen een toetsing
plaatsvinden. Inmiddels staan er al weer nieuwe ideeën klaar.
Piet Verhaar
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Arbitrage

Samen biljarten geeft meer effect!
Bestuursverslag Arbitrage 2018-2019

Binnen KVC worden arbiters op 4 niveaus opgeleid: arbiter 1 (niveau clubarbiter) t/m arbiter 4 (niveau
nationaal arbiter). De werkgroep Opleidingen en Examens valt onder de Commissie Arbiters en is
verantwoordelijk voor alle arbiterscursussen.
Het Handboek Arbitrage is de vastgestelde leidraad tijdens de opleiding tot arbiter, waarop eveneens de
examens zijn gebaseerd. Alle arbiterscursussen in Nederland worden gegeven door officiële KNBBdocenten. Er kunnen geen certificaten worden aangevraagd voor een cursus die niet door een KNBBdocent is gegeven.
Het afgelopen seizoen (2018-2019) zijn 16 cursussen gegeven. Dit zijn er 3 meer dan het jaar ervoor,
verdeeld als volgt: 10 cursussen Arbiter 1 gegeven, 3 cursussen Arbiter 2, 1 cursus Arbiter 3 en 1 cursus
Arbiter 4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

District/Gewest
Noord Holland Midden
Noord Holland Midden
Oss
Friesland
Zwolle e.o.
‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
Midden Brabant
Delta Zuidwest
Groningen/Drenthe
‘t Sticht
Rotterdam
Veen- en Rijnstreek
Gewest West Nederland
Nationaal
Doetinchem
Totaal

ARB-1
ARB-2
ARB-1
ARB-1
ARB-1
ARB-2
ARB-1
ARB-2
ARB-1
ARB-1
ARB-1
ARB-1
ARB-1
ARB-3
ARB-4
ARB-1

Geslaagd
10
7
6
6
8
7
5
4
4
4
5
7
5
4
2
5
89

Afgewezen
1
2
1

4

Janneke Horneman
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Algemeen

BEGROTING KVC

2020

2020+contr.

2020+insch

Doorbelasting personeelskosten

97.500

97.500

97.500

2.000

2.000

2.000

Representatie kosten

500

500

500

Overige organisatiekosten

650

650

650

20.000

20.000

20.000

Telefoonkosten

2.400

2.400

2.400

Vergaderkosten

3.000

3.000

3.000

Overige bestuurskosten

1.200

1.200

1.200

Afschrijvingen

7.800

7.800

7.800

400

400

400

246.000

246.000

246.000

3.000

3.000

3.000

Srukwerk/Promotiemateriaal

600

600

600

Product- en dienstenontwikkeling

500

500

500

18.000

18.000

18.000

800

800

800

404.350

404.350

404.350

Bondscoach/instructeurs

1.700

1.700

1.700

Regionale trainers

1.000

1.000

1.000

Reiskosten Jeugd

400

400

400

2.500

2.500

2.500

5.600

5.600

5.600

VG-Biljarten

5.700

5.700

5.700

Arbitragekosten

2.000

2.000

2.000

800

800

800

3.000

3.000

3.000

45.000

45.000

45.000

56.500

56.500

56.500

ICT
Juridische ondersteuning

Reis- en verblijfskosten bestuur/cie

Rente/koers/kasverschillen
Bankkosten
Doorbelasting overhead koepel
PR/Markering/Ondersteuning

Medailles, etc
Inkopen t.b.v. Verkopen/Opleidingen

Jeugd

Jeugd internationaal

Recreatiesport

Reis- en verblijfskosten officials
Bijdrage organisatiekosten
Landsfinale
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Prestatiesport

Arbitragekosten

8.000

8.000

8.000

350

350

350

1.500

1.500

1.500

9.850

9.850

9.850

17.000

17.000

17.000

1.000

1.000

1.000

600

600

600

12.000

12.000

12.000

19.100

19.100

19.100

4.500

4.500

4.500

54.200

54.200

54.200

Contributie

445.200

465.200

445.200

Sponsoring

16.500

16.500

16.500

Inschrijfgeld Competities

11.000

11.000

21.000

Inschrijfgeld Toernooien

2.000

2.000

2.000

20.000

20.000

20.000

494.700

514.700

504.700

Opbrengsten

494.700

514.700

504.700

Kosten

530.500

530.500

530.500

-35.800

-15.800

-25.800

Reis- en verblijfskosten officials
Bijdrage organisatiekosten

Topsport

Arbitragekosten
Reis- en verblijfskosten officials
Reis- en verblijfskosten toernooil.
Bijdrage organisatiekosten
Reis- en verblijfskosten spelers
Prijzengeld
Bijdrage CEB

Opbrengst

Inschrijfgeld PK's

Resultaat
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TOELICHTING BEGROTING KVC 2020

In verband met de wens van het bondsbestuur en de accountant, geuit aan de secties, de begroting in lijn te brengen met de in
het beleidsplan genoemde hoofdstukken Recreatie-, Prestatie- en Topsport, is de begroting van 2020 daarop aangepast.
Dat betekent dat de cijfers over twee pagina's zijn verdeeld. De ene pagina vermeldt de begroting 2019 en het gerealiseerde t/m
30 september 2019 en de andere vermeldt de begroting “nieuwe stijl”.
Waar recreatiesport ophoudt en prestatiesport begint is natuurlijk een moeilijk te trekken scheidslijn. Evenzo tussen prestatie- en
topsport. Het bestuur is uitgegaan van de volgende definities:
• Recreatiesport betreft alle spelsoorten die op districtsniveau worden ingeschreven, inclusief VG- en Rolstoelbiljarten.
• Prestatiesport betreft alle spelsoorten op de kleine tafel die op landelijke niveau worden ingeschreven.
• Topsport betreft alle spelsoorten op de grote tafel die op landelijk niveau worden ingeschreven, inclusief 5 Pins.
Daarnaast kennen we nog de categorieën Jeugd en Algemeen. In de laatste zijn alle kosten, die niet direct zijn toe te rekenen,
ondergebracht.
Met betrekking tot de realisatie 2019 kan worden opgemerkt dat de contributie en inschrijfgelden lager gaan uitvallen ten
opzichte van de begroting. Sponsoring zal zich waarschijnlijk beter ontwikkelen,
+ € 5.000,-. De kosten liggen redelijk in de lijn der verwachtingen. De koepelkosten zijn nog niet geheel helder maar de inschatting
ultimo oktober is dat die zich redelijk conform de begroting ontwikkelen.
Het resultaat zal per jaar ultimo vermoedelijk op nul uitkomen.
Voor de begroting 2020 zijn drie kolommen gemaakt. De eerste, 2020, geeft de situatie weer bij ongewijzigde contributie en
inschrijfgelden en resulteert in een tekort van € 35.800,-. Grootste wijzigingen zitten in de directe doorbelaste personeelskosten
waarin KVC een groter aandeel dient te betalen. Ook de koepelkosten nemen toe als gevolg van dalende subsidies en stijgende
loonkosten.
Alle andere kosten zijn gerelateerd aan 2019 waarbij de topsportkosten zijn verhoogd als gevolg van de te houden vijfkamp die
meer kost dan “Brandenburg” in 2019. De genoemde bedragen spreken voor zich.
Als er geen aanpassingen in de contributie en/of inschrijfgelden komen, is het resultaat fors negatief. In de kolom 2020+contr. is
het resultaat weergegeven van een contributieverhoging van € 2,- voor de avond- en dagcompetitieleden. Over ± 20.000 avonden dagcompetitieleden betekent dat weliswaar € 40.000,- maar omdat de inning in augustus is, is slechts de helft van dat bedrag
toe te rekenen aan 2020.
In de kolom 2020+insch. is het gevolg weergegeven van de (her)invoering van € 5,- inschrijfgeld per team. Ook hier is slechts de
helft van de verhoging, € 10.000,-, toe te rekenen aan 2020.
Op het moment van schrijven van de toelichting moet het bestuur van KVC nog in overleg met het bondsbestuur over de
verlenging van het convenant (verdeling van de directe personeelskosten en de koepelkosten). Als dat overleg positieve resultaten
voor KVC oplevert, zal dat ook positieve gevolgen hebben voor de begroting.
Hoewel de liquiditeit en de solvabiliteit van KVC goed zijn, en blijven, acht het bestuur het toch noodzakelijk vooralsnog de
contributie voor avond- en dagcompetitieleden met € 2,- te verhogen en zij stelt de ALV voor daarmee akkoord te gaan.
Benny Beek,
Penningmeester KNBB vereniging Carambole
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Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport

Profielschets portefeuillehouder Breedtesport KVC
Werkzaamheden:
Onderdelen van de Breedtesport:
a. Persoonlijke kampioenschappen (dag- en avondbiljart);
b. Teamcompetitie voor zowel dag- als avondbiljart;
c. Jeugdbiljarten;
d. Rolstoelbiljarten;
e. VG-Biljart (mensen met een verstandelijke beperking);
f. Opleidingen (Jeugd- en Biljartinstructeurs A en B).
Takenpakket:
1. Voorzitter WCB (Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport Carambole).
Leiding geven aan de vergaderingen waarbij alle zaken betreffende de wedstrijdsport worden
voorbereid en besproken. Ook de vergaderingen van het Dagbiljarten horen hier bij.
Normaliter 6 vergaderingen per seizoen.
Tussentijdse contacten onderhouden met de commissieleden is van groot belang.
2. Medebestuurslid van KVC
In deze hoedanigheid worden de zaken die voorbereid en besproken worden in de WCB
ingebracht ter beoordeling en goedkeuring in de bestuursvergaderingen van KVC.
Om de 5 of 6 weken is er een vergadering op het bondsbureau in Nieuwegein.
3. Regelmatig overleg plegen met de medewerkers PK en Landscompetitie op het
bondsbureau.
4. Vergadering met wedstrijdleiders van de districten en gewesten.
5. Beantwoorden van ingekomen e-mails.
6. Prijsuitreikingen NK’s in de verschillende klassen en spelsoorten, o.a. landsfinales.
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Wat wordt er gevraagd:
a. Goede contactuele eigenschappen;
b. Stressbestendigheid;
c. Goed kunnen omgaan met kritiek;
d. Kunnen samenwerken in een team; je bent een teamspeler.
Het onderdeel VG-Biljart wordt momenteel behartigd door Benny Beek.
De onderdelen Jeugd, Rolstoelbiljart en Opleidingen zullen dit seizoen nog behartigd worden
door Piet Verschure.
Tijdsbesteding:
Aantal uren die nodig zijn om alle zaken naar behoren te doen: 10 uur per week thuis en
daarnaast alle vergaderingen bezoeken.
Het aantal uren is moeilijk in te schatten omdat die niet echt zijn bijgehouden.
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