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Samen biljarten geeft meer effect!

KNBB Vereniging Carambole

NOTULEN – ALV
Van: de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn
Datum: 2 juni 2018
Aanwezig:
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek
(penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport), Alex ter Weele (Wedstrijdzaken
Topsport)
Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, bondsbestuurders, collega secties, ereleden,
leden van verdienste, directeur en medewerkers bondsbureau, pers en overige belangstellenden.
Afmeldingen:
Bondsraad: Ad Koolen, Hans Berkhout
Districten: Veen- en Rijnstreek, Venlo eo, Groningen-Drenthe
Ereleden/leden van Verdienste: Henk Meijer, Joop Goedegebuure, Cees Benschop
Secties: Henny Wezenbeek, John den Hartog, Esmee Willems
1. OPENING
Voorzitter Jaap Labrujere heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.05 uur de vergadering.
Hij doet dat met de volgende woorden:
Na een periode van meer dan elf jaar zal dit mijn laatste ALV zijn die ik voor mag zitten.
Natuurlijk is er in deze periode veel gebeurd maar het is ons gelukt om de boel bij elkaar te
houden en dat doet mij deugd. Echter om de biljartsport te zekeren voor de toekomst is er meer
nodig. Ik heb de overtuiging dat wij als grootste biljartorganisatie in Nederland het voortouw
moeten nemen en alles in het werk moeten stellen om alle biljarters op een bepaalde wijze met
elkaar te verbinden. Ik realiseer mij dat dit een moeilijk proces zal zijn echter zijn er diverse
mogelijkheden om dit te bewerkstelligen.
Al meer dan 6 jaar ben ik ervan overtuigd dat provinciale wedstrijdorganisaties de enige en juiste
wijze is om hier grote stappen in te maken. Het is aan u om dit wel of niet op te pakken en
daarom vraag ik u om “out of the box” te denken en te handelen. Ook een optie om die
verbinding te maken zijn de software mogelijkheden.
Toen ik in 2007 aantrad verkeerde de KNBB in grote problemen en na veel strijd “zoals een
verzelfstandiging van carambole” hebben wij het tij kunnen keren. Ik wil dan ook bij deze gebruik
maken van deze mogelijkheid om bepaalde personen te bedanken die hier een belangrijke
bijdragen aan hebben geleverd en dat zijn Bart Schoneveld, Evert Hulleman en Gerrit van de Put
want zonder jullie hadden wij dit nooit kunnen realiseren.
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Maar ook wil ik onze directeur Willem LaRiviere die in deze periode vele stormen heeft doorstaan
bedanken.
Veel steun heb ik ook gehad van Santos Chocron dus bij deze ook een woord van dank richting
Santos. Santos en ik hadden drie jaar geleden mooie plannen die u als ALV ook goedkeurde
wellicht komt hier nu een vervolg op want ik kan u melden dat de verhoudingen en
samenwerking met driebanden zijn hersteld.
Het doet mij verder ook deugd dat ik kan melden dat onze financiën weer goed op orde zijn en bij
deze wil ik onze penningmeester en vooral ook mijn medebestuurders bedanken voor hun inzet.
Alex en Piet zijn bezig om onze sport toekomstbestendig te maken en Janneke is voor ons allen
van onschatbare waarde.
Dan geachte leden kunnen we stellen dat het ledenvolume redelijk op peil blijft echter zijn er
impulsen nodig om onze sport te borgen voor de toekomst anders zal het steeds een beetje
minder worden. Onze dank gaat dan ook uit naar districten die zich middels actieve ledenwerving
hebben ingezet om ons ledenvolume op peil te houden en zelfs te verbeteren.
En wat te denken over onze districten in de provincie Brabant. Met Maria Blom aan het roer
worden daar wederom provinciale kampioenschappen gehouden die aantonen dat er veel animo
bestaat voor dit soort kampioenschappen. Voor de tweede keer in drie jaar kunnen wij spreken
van een succes en dit kampioenschap is een voorbeeld hoe wij als KNBB biljarters kunnen binden.
Dit initiatief vind ik een compliment waardig.
Wij zullen u de laatste stand van automatisering weergeven en ook aangeven hoe wij verder
willen gaan met de biljartsoftware.
Vervolgens verzoekt de voorzitter allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden
biljartvrienden te gedenken.
2. VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn 2 ingekomen stukken, die vermeld en behandeld worden onder punt 4.
3. MEDEDELINGEN
De afmeldingen worden opgenoemd.
Biljartpoint: het contract loopt nog 1 jaar door. Wij oriënteren ons op de toekomst, hoe gaan we verder
met biljartsoftware. Het bondsbestuur heeft beslist om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen
omdat dit onderwerp sectie overstijgend is. Goede expertise is welkom. Medio september moeten we
weten hoe we hiermee verder gaan.
4. INGEKOMEN STUKKEN
1. Brief district Midden-Brabant inzake lidmaatschap dagbiljarters.
De dagbiljarters (VBDM) vormen een aparte commissie/vereniging binnen dit district. Jarenlang is dit
goed gegaan, tot onlangs. Voorzitter JL heeft dit district enkele keren bezocht om te ervaren wat er
speelt. De dagbiljarters willen binnen de KNBB verder, maar niet onder het district. Indien zij zich als
zelfstandige vereniging aanmelden, is dit wel mogelijk, maar het district kent ook nog overige
dagbiljarters (die dan niet in die vereniging gaan zitten).
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In meerdere districten speelt een dergelijk verhaal, zoals in Doetinchem. Midden-Brabant verzoekt in
haar brief het KVC bestuur om het besluit van verzelfstandiging terug te draaien. Echter, dit besluit is
door de dagbiljarters zelf genomen (en niet door KVC).
KVC vindt het op zich geen goede zaak, maar onze statuten bieden hiervoor wel de ruimte (art. 4 lid 1).
Het advies luidt om gezamenlijk met de districten waar dit ook speelt, een oplossing te zoeken welke het
beste is voor KVC.
Peter Rijckaert (Midden-Brabant) beaamt wat voorzitter JL vertelt. Tevens vraagt hij of de VBDM volgens
de statuten art. 11 nu een district of een vereniging is.
Het is aan de vereniging of zij een district willen worden of niet. Indien vereniging, dan vallen zij onder
het district.
In principe kan elke vereniging zelfstandig zijn. VBDM wil een eigen organisatie. Dit is voor district
Midden-Brabant een onwenselijke situatie. Bekeken moet worden hoe we dit statutair kunnen
vastleggen.
2. Brief district Kempenland inzake contributie niet-KNBB leden.
Tot nu toe is het openstellen van toernooien voor niet-KNBB leden een pilot geweest. Kempenland stelt
voor om het lidmaatschap voor deze mensen drastisch te verhogen. Hierbij gaat het meer om de
motivatie van de KNBB leden. Door het lage inschrijfgeld voor niet-leden verliezen we onze eigen KNBB
leden.
Benny Beek stelt voor om 5 euro voor KNBB te laten afdragen, de rest is voor het district. Indien een
speler verder wil komen dan districtswedstrijden, dan zou hij volwaardig lid van een KNBB-vereniging
moeten worden. Tevens adviseert hij om de prijs niet te hoog te maken, bijv. 20 euro. Daarvoor kan een
niet-KNBB lid eenmalig aan een PK meedoen.
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 19 NOVEMBER 2017
Wim Schmitz (Doetinchem) vraagt naar de huidige verhouding met sectie Driebanden.
Er zijn gesprekken met beide besturen geweest. Op korte termijn gaan we hernieuwde samenwerking op
gebied van jeugd, dames en arbitrage aan. Er zal een werkgroep samengesteld worden om dit traject te
volgen. Rapportages volgen.
6. VERSLAGEN
6.1 Financieel jaarverslag 2017 + toelichting
2017 is een positief jaar geweest voor de KNBB en voor KVC, het vermogen is toegenomen.
6.2 Verslag FAC
Willem Reilink licht het verslag toe. Hij benadrukt dat hij deel uitmaakt van een adviescommissie. Daarbij
hoor je ook de toekomst te betrekken.
Bevindingen en adviezen: zie verslag.
6.3 Décharge bestuur
De FAC stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2017.
Met applaus stemt de vergadering in met décharge van het bestuur.
6.4 Samenstelling FAC
De heer Piet Witteman treedt af en is niet herkiesbaar. Willem Reilink trekt zich terug indien er voor een
andere structuur wordt gekozen waarbij de districten roulerend FAC zijn.
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Dhr. Twilhaar was reserve, en treedt nu toe tot de FAC. Samen met Willem Reilink vormt hij de FAC van
KVC. Volgend jaar wordt een district uitgenodigd de werkzaamheden op zich te nemen.
6.5 Verdeelsleutel koepelkosten
Benny Beek licht toe dat we voor 2018 en 2019 uitgaan van Fulltime Membership. Er zijn geen verdere
vragen.
7. BESTUURSVERKIEZING
Voorzitter Jaap Labrujere is aftredend en niet herkiesbaar omdat hij het maximale aantal termijnen heeft
bereikt. Het bestuur draagt de heer Piet Verhaar voor als opvolger.
Piet Verhaar denkt dat hij zich eerst goed moet inwerken. Gevraagd wordt waar zijn prioriteit ligt.
Het ledenvolume, vooral in lagere klassen, heeft zijn volledige aandacht. Software vindt hij ook van groot
belang.
Vervolgens wordt gevraagd wat hij met de huidige taken wil gaan doen. Piet stopt in elk geval als
districtsvoorzitter. In het gewest (geen rechtspersoon) wil hij aanblijven, daar zijn momenteel de nodige
problemen voor vervanging. Voor zijn werkzaamheden voor de teamcompetitie wordt een backup
geregeld.
Daarna wordt Piet Verhaar met applaus benoemd tot voorzitter.
Garmt Kolhorn (KNBB voorzitter) houdt een toespraak voor de scheidende voorzitter. Hij refereert
daarbij aan een uitspraak van Oscar Wilde: ik heb een eenvoudige smaak maar ik wil wel altijd het beste.
Hij benadrukt dat Jaap Labrujere altijd het beste in de biljartsport naar boven heeft willen halen. Zijn
inzet was indrukwekkend en nooit genoeg. Ook stond hij altijd open voor vernieuwingen, hij was daar
bezielend in. Voor zijn betekenisvolle bijdrage wordt Jaap vervolgens onderscheiden als erelid van de
KNBB.
Piet Verschure houdt daarna een toespraak. Hij memoreert de verdiensten en achtergrond van Jaap. Hij
is werkzaam geweest bij de Schelde, een grote scheepvaart maatschappij. Dat betekent op tijd bijsturen
om in de goede richting te gaan, anders loop je aan de grond. Wachten totdat het hoog water wordt, en
als dat niet lukt dan komen de kleine bootjes het schip vlottrekken. Zo heeft Jaap ook gewerkt en zijn
verdienste is dat hij een goed gezonde situatie achterlaat.
Jaap wordt bedankt met een presentje van het KVC bestuur. Ook zijn vrouw Lenie wordt hierbij
betrokken en ontvangt een boeket bloemen.
8. BONDSRAAD
Ad Koolen is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Piet Verhaar treedt af vanwege zijn benoeming als KVC voorzitter. Het bestuur stelt Gijs van Rijn
(voorzitter district ’t Sticht) voor om toe te treden tot de bondsraad, zodat het aantal (6) weer compleet
is. Jaap Labrujere stelt zich beschikbaar als reserve.
De vergadering stemt in met deze benoemingen.
9. WEDSTRIJDCOMMISSIE TOPSPORT/BREEDTESPORT
Topsport
Alex ter Weele geeft een toelichting op het aanvullend reglement voor klassen met landelijke
inschrijving.
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Doel: de wetten voor inschrijving verruimen. Je mag nu tevens inschrijven voor een klasse hoger. Dit
heeft al effect gehad. De districten worden opgeroepen om de leden hiervan op de hoogte te stellen.
Peter Rijckaert (Midden-Brabant) merkt op dat dit gevolgen voor Biljartpoint kan hebben en vraagt of dit
reeds besproken is met de Reglementencommissie.
Hij vindt de nieuwe reglementering ontmoedigend voor de betere spelers. Zelf vindt hij het lastig om
goed te spelen als er lagere spelers aan meedoen.
Janhans Berg (Noord-Holland Midden) vindt het juist een heel goed plan. Hij begrijpt ook de bezwaren
maar vindt het bieden van mogelijkheden met open kampioenschappen belangrijker.
Mogen hoofdklasse libre spelers ook inschrijven in de extra klasse libre? Ja, dat mag. Moet er nog extra
bij vermeld worden.
Wellicht is het handig om een samenvatting per nieuwsbrief uit te sturen.
Richard Kuiper (Stedendriehoek) merkt op dat de inschrijfdatum 15 juni is. Het is dan te kort dag om dit
mee te delen.
Peter Walgreen (Duinstreek) verbaast zich over de verlaging van het aantal caramboles in de extra klasse
en overgangsklasse libre. Reden zou zijn dat de arbiters de partijen te lang vinden duren. Dit komt hem
binnen zijn district onbekend voor. Hij verzoekt dringend om het aantal caramboles op hetzelfde niveau
te houden. Ook met het oog op promotie.
Alex ter Weele antwoordt dat het meer om de organisatie van NK’s in deze klassen gaat. Deze duren
voor arbiters te lang. Het argument voor promotie is ondervangen doordat je je nu ook kunt inschrijven
in de naasthogere klasse.
Per kampioenschap zal er een evaluatie komen en zullen we wijzigingen aanbrengen waar nodig.
Dennis Wijers (Betuwe-Veenendaal): mag je ook alleen in de hogere klasse inschrijven? Ja, dat mag.
En zowel in het district als landelijk.
Ton Stander (West-Brabant): mag iemand ook in een lagere klasse inschrijven na een aantal jaren niet te
hebben gespeeld? Dat mag niet. Er mag wel een verzoek voor worden ingediend, en er moet
toestemming voor komen van de betreffende commissie.
Breedtesport
Piet Verschure doet volgende mededelingen:
1. Onze jeugdspeler Nick Dudink is Europees kampioen geworden in Ronchin. De dames hebben daar in
het libre ook goed gepresteerd.
2. Reglementencommissie: inmiddels is een vereenvoudiging van alle reglementen in gang gezet.
3. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met onregelmatigheden en buitensporige gedragingen in
finales etc. Het plan om een gele kaart in te voeren is opgepakt. Na een 2e waarschuwing volgt
sanctie. Voorstel volgt.
4. Jeugd: is een moeilijk proces. In de Coupe van Beem doen nog net 8 spelers mee. Voor de
organisatie van talentendagen is een oproep gedaan naar districten/gewesten. Er is 1 reactie
binnengekomen, van een 22-jarige met 0,7 moyenne libre.
5. Piet kondigt zijn aftreden (volgens plan) in 2019 nu reeds aan.
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10. COMMISSIES
Er worden kandidaten opgeroepen om toe te treden tot de commissie van Bezwaar en Beroep.
De Commissie Arbiters Carambole is uitgebreid met mevrouw Christel van Reekum (actief
kernploegarbiter).
11. TOEKOMSTIGE ORGANISATIE LANDSFINALE
De districten Veluwezoom en Rotterdam worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven.
Veluwezoom: Cees Ursem is voor centraal wisselend en denkt een besparing van 15% op de kosten te
kunnen realiseren.
Rotterdam: Cees de Blok onderschrijft de mening van Veluwezoom. Tevens onderkent hij de voorkeur
van het KVC bestuur, om centraal Nieuwegein aan te houden. Hij wil verder eerst de stemming
afwachten.
Jaap Labrujere houdt nog pleidooi voor centrale organisatie. Discussie volgt.
Benny Beek voegt toe dat een centrale organisatie geen probleem is qua kosten.
Er wordt vervolgens gestemd. De uitslag is 16.640 stemmen voor centraal Nieuwegein, 681 stemmen
voor centraal wisselend, 3.067 voor decentraal. Daarmee houden we de centrale organisatie landsfinale
in Nieuwegein.
12. PRESENTATIE UBIDEO LIVE STREAMEN
Mike Hofland demonstreert hoe eenvoudig streamen van biljartwedstrijden in de praktijk kan worden
gebracht. Hij zet zijn mobiele telefoon op een statief om zodoende biljartopnames te kunnen maken.
Tevens heeft hij een tablet erbij. Je hebt een app nodig om te kunnen streamen. Het systeem is
beschikbaar voor alle clubs in Nederland. Je kunt er ook sponsors mee aantrekken en je brengt het
biljarten tot leven.
Vragen betreffen vooral kosten, in hoeverre met privacy (jeugd) rekening moet worden gehouden etc.
Richard Kuiper (Stedendriehoek) merkt op dat dit via Youtube ook mogelijk is, en wel gratis.
13. RONDVRAAG
John Cornax (Dordrecht): AVG, hoe gaan wij daarmee om? Info hierover staat op de website KNBB.
John zou graag zien dat hier eenduidige instructie of formulieren voor zijn, die niet voor interpretatie
vatbaar zijn. Willem La Riviere geeft aan dat op de website modellen voor verenigingen staan. Advies
naar verenigingen zal alsnog volgen.
M. Voolstra (Friesland): er zijn 5 teams minder in de kadercompetitie. Het is moeilijk om teams samen te
stellen in de drie noordelijke provincies. Hij wil graag met KVC in gesprek om aansluiting te houden met
het landelijk gebeuren. Friesland, Groningen-Drenthe en Zwolle gaan nu een koppelcompetitie starten,
en verzoeken om dit als pilot te mogen doen. Alex ter Weele vertelt dat er twee oplossingen bedacht zijn
die al zijn toegestuurd aan de teamleiders. De discussie is dus al op gang. Een gesprek zal volgen.
14. SLUITING
Om 15.40 uur sluit de Jaap Labrujere de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar Maarn.
Hij wenst iedereen het allerbeste.
De najaarsvergadering staat gepland op 17 november 2018.

pagina 6 van 6
www.knbbcarambole.nl

