Beste kadristen,
Sinds een aantal jaren functioneert er binnen de KNBB een commissie die de naam
Wedstrijd Commissie Kader libre band kleine tafel draagt.
Wij, de commissieleden, merken zelf dat een te groot aantal kadristen niet op de hoogte is van het
bestaan van de WCK. Vandaar dat wij jullie via deze uitvoeriger willen informeren.
Het belangrijkste doel van de WCK is belangenbehartiging.
in dit geval belangenbehartiging van alle kaderspelers op de kleine tafel van Nederland. Jullie dus!
De commissie bespreekt met elkaar o.a. zaken die betrekking hebben op de kader- en
kaderbekercompetitie. Daar zijn met ingang van dit jaar ook de PK’s kleine tafel, waarvoor nationaal
wordt ingeschreven, aan toegevoegd.
De WCK heeft op zijn tijd overleg met andere commissies binnen de KNBB. Bijvoorbeeld met de
commissie breedtesport.
De commissie bestaat uit de volgende personen (die zelf ook actief zijn in de kadercompetitie en
genoemde PK’s)
Piet Verhaar (voorzitter)
Louis Opstal (lid)

Maurice Sangen (lid)
Ivo Gerritsen (lid)

Piet de Jongh (lid)

Zie ook op: https://www.carambole.nl/organisatie/commissies/commissie-kaderlibreband-kleinetafel-wck
Jullie hebben gemerkt dat er tijdens de afgelopen seizoenen een aantal experimenten is uitgezet.
Zowel binnen de competitie als op het vlak van de PK’s. Deze experimenten zijn natuurlijk niet zo
maar uit de lucht komen vallen. De laatste jaren worden we geconfronteerd met een dalend aantal
inschrijvingen in de kadercompetitie en PK’s. Iedereen weet dat er steeds meer moeite moet worden
gedaan om teams te formeren en vooral om teams voor een langere periode bij elkaar te houden.
Ook het deelnemen aan PK’s wordt niet altijd als uitdagend gezien. Als we het bovenliggende doel
- prestatie en plezier – centraal stellen, dan ontkomen we er niet aan om met elkaar op zoek te gaan
naar verbeteringen en dus te experimenteren.
We realiseren ons dat bepaalde aspecten van onze geliefde sport er helaas toe bijdragen dat
sommigen afhaken. Reisafstanden, lange weekenden, late avonden, het is zo maar een aantal
voorbeelden van beleving onder biljarters. De één kiest voor een overstap naar een ander spelsoort,
de ander stopt definitief. Om deze tendens binnen de perken te houden en toch zo veel mogelijk
spelers binnen de kadergeleding te houden, is het goed om van elkaar te weten hoe we dat het best
kunnen doen. Zo ontstaan experimenten, gebaseerd op nieuwe inzichten en ideeën die vanuit de
spelers – jullie zelf dus – komen. Vandaar o.a. de enquête van twee jaar geleden met als
voornaamste onderwerp de kadercompetitie en de enquête van vorig jaar met als onderwerp de
persoonlijke kampioenschappen.
De uitslagen van deze enquêtes hebben ons belangrijke informatie verschaft. Dit heeft geleid tot een
aantal experimenten. Denk aan het extra punt, de nieuwe intervallen, het bandstoten in de
bekercompetitie, PK-inschrijvingen en de opzet van de PK-weekenden. Zo maar een paar
voorbeelden.
De commissie realiseert zich dat een experiment voldoende tijd moet krijgen om er aansluitend een
goede evaluatie van te (kunnen) doen. Vandaar dat wij jullie alvast kunnen melden dat er
aankomend seizoen nog een jaar wordt geëxperimenteerd met bandstoten in de bekercompetitie.
Dit najaar zullen we weer een enquête houden met als onderwerp de kader- en
kaderbekercompetitie.

De communicatie die uitgaat m.b.t. competitie zal als regel via Ruud Hudepohl aan de teamleiders
en worden gestuurd, die de informatie vervolgens delen met hun teamgenoten. Houd dit in de
gaten!
Communicatie die uitgaat m.b.t. PK’s zal als regel via Ad Klijn aan belanghebbenden worden
gestuurd.
Natuurlijk kunnen jullie ons ook persoonlijk aanspreken of mailen. Alles wat wij horen zal gedeeld
worden binnen de commissie, waarna er altijd vanuit de commissie - dus nooit op persoonlijke titel een reactie zal volgen.

