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Aan geadresseerde                                             Nieuwegein, 9 mei 2018 
 
 
Uitnodiging voorjaarsvergadering KVC 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op  
 

Zaterdag 2 juni 2018, aanvang 13.00 uur in: 
 
 

Dorpshuis De Twee Marken 
 

Trompplein 5 
3951 CR  MAARN 
Tel: 0343-442706  

 
 
De agenda en bijbehorende stukken vindt u in deze vergaderbrochure. 
 
Indien u niet aanwezig kunt zijn, of indien uw district niet vertegenwoordigd kan zijn, verzoeken wij u dit door te 
geven aan de secretaris: 
 
Janneke Horneman 
E secretaris@knbb-carambole.nl 
T 06-43688800 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole, 
 
Jaap Labrujere, voorzitter 
Janneke Horneman, secretaris 
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GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING 
CARAMBOLE OP ZATERDAG 2 JUNI 2018 

 
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 ge- 
kozen: 
 
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 
 

1.  Opening 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Mededelingen 

- Stand van zaken Biljartpoint 
 

4.  Ingekomen stukken 
 
5.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 18 november 2017 (bijlage) 

 
6.  Verslaglegging 

6.1 Financieel verslag 2017 + toelichting (bijlage) 
6.2 Verslag FAC 
6.3 Decharge bestuur 
6.4 Samenstelling FAC. De heer P. Witteman treedt af en is niet herkiesbaar.  
6.5 Verdeelsleutel koepelkosten (bijlage) 
 

7. Bestuursverkiezing 
De heer Jaap Labrujere (voorzitter) is aftredend en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt als opvolger voor de heer 
Piet Verhaar (zie bijlage Introductie Piet Verhaar). Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 1 week voor de 
vergadering schriftelijk door drie leden worden voorgedragen, dit op grond van art. 8, lid 3 van de statuten.  
 

8.  Bondsraad 
Het bestuur voorziet dat er kandidaten zullen moeten toetreden tot de Bondsraad. Geïnteresseerden kunnen zich 
vooraf melden bij Janneke Horneman, secretaris (secretaris@KNBB-carambole.nl).  
 

9.  Wedstrijdzaken Commissie Topsport 
Toelichting op aanvullend reglement voor klassen met landelijke inschrijving (bijlage). 
 

10. Mededelingen samenstelling Commissies   
 
11.  Toekomstige organisatie Landsfinale (bijlage) 
        Informatie hierover is reeds enkele weken geleden naar u toegestuurd voor meningsvorming. In de 
        bijlage is dit nogmaals opgenomen. Door middel van stemming zal de keuze bepaald worden.       
 
12.  Presentatie Ubideo live streamen (bijlage) 
        In de bijlage treft u informatie aan over het zelf kunnen streamen van biljartwedstrijden.  

  Ubideo biedt deze mogelijkheid en komt hierover een korte presentatie houden. 
 

13.  Rondvraag 
 
14.  Sluiting  
 
Na afloop van de vergadering stellen wij u graag in de gelegenheid om - onder het genot van een hapje en een 
drankje - Jaap Labrujere persoonlijk gedag te zeggen.   
Tevens kunt u dan verdere vragen aan Ubideo stellen. 
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NOTULEN – ALV 
 
Van:  de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole te Wijchen 
Datum:  18 november 2017 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek (penningmeester), Piet 
Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport), Alex ter Weele (Wedstrijdzaken Topsport) 
Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten 
Leden bondsraad KVC: Piet Verhaar, Henk Vos, Ad Koolen, Hans Berkhout, Piet van de Ree 
Sectie Driebanden: Piet Lamberiks, Santos Chocron, Bennie Deegens 
Leden Bondsbestuur: Garmt Kolhorn 
Ereleden/Leden van verdienste: Bart Schoneveld, Hans Berkhout 
Bondsbureau: Willem La Rivière, Rolf Slotboom 
Pers: Ad Smout 
 
Afwezig/afmeldingen:  
Districten:  Eem- en Flevoland, Groningen-Drenthe, Vlietlanden, ’t Sticht, Delta Zuid-West, Friesland, Nijmegen 
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Cees Benschop, Evert Hulleman 
Sectie Snooker: Paul Swanenburg  
Bondsraad: Wim Roseboom 
 
1. Opening 
Jaap Labrujere (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.05 uur de vergadering.  
Hij meldt dat de informele overlegronde met de gewesten net achter de rug is, deze was zeer nuttig. Er is veel 
informatie uitgewisseld en er was veelal opbouwende kritiek. 
Vervolgens worden de ons ontvallen leden in stilte herdacht.  
 
2. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt toegevoegde: 6c. Portefeuille Topsport 
 
3. Mededelingen 
De afmeldingen worden opgenoemd. 
 
Voorzitter deelt mee, dat het KVC bestuur betreurt dat de samenwerking met de sectie Driebanden gestopt is en licht 
dit toe: 
- De verstandhouding met de sectie is verslechterd sinds het aantreden van hun bestuur. 
-In het verleden werd gestreefd naar samenwerking en collegiaal bestuur. De voorzitters zaten bij beide secties aan 
tafel. Samenwerking was nuttig en prettig. 
-KVC en Driebanden hebben destijds een intentieverklaring opgesteld, die een flinke stap voorwaarts betekende voor 
onze cultuur  en sport. 
-Sectiebestuur Driebanden heeft nu aangegeven een eigen koers te willen varen en ervaart samenwerking met KVC 
als belemmering.  
-KVC is en blijft voorstander van samenwerking met Driebanden zoals verwoord in de intentieverklaring. Dit opent 
een win-win situatie voor alle partijen, in het bijzonder voor de betrokken leden waarvan 70% ook lid is van KVC. In 
het bondsbestuur heeft KVC meerdere keren aangegeven dat wij willen samenwerken, maar het antwoord was 
steeds negatief. 
-We wachten de beslissingen van de sectieraad Driebanden af en hopen dat zij toch weer met ons om de tafel willen. 
-Een concurrerende positie van KVC en Driebanden is onwenselijk. Als het niet anders kan, zullen wij ons 
wedstrijdaanbod adequaat moeten aanpassen. 
-Driebanden-groot jeugd/dames hebben we eerder al overgedragen aan de sectie Driebanden. Het zou te gek voor 
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woorden zijn als wij door de houding van Driebanden gedwongen worden om ook een competitie driebanden-groot 
op landelijk niveau te moeten gaan organiseren (hoewel dit ook voordelen heeft voor de contributie van die leden).  
 
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch) vraagt of het contributiestelsel daarmee ook van de baan is of dat er zicht op is dat 
dit nog aangepast wordt? Met betrekking tot dit specifieke punt willen we graag overleg met de sectie Driebanden. 
Wij wilden altijd al toegroeien naar 1 contributie, zodat je aan alle disciplines deel kunt nemen. 
Bennie Deegens treedt nu als voorzitter terug, en wij wachten af wie er in het bestuur van de sectie Driebanden 
zitting gaan nemen.  
Piet Verschure heeft opleidingsplannen geschreven, zelfs ook voor de Sectie Driebanden. Het is verbazend dat we nu 
zo uit elkaar groeien. Voorzitter spreekt de hoop uit dat we na de vergadering van de sectieraad Driebanden betere 
berichten kunnen melden. 
 
4.  Ingekomen stukken 
Brief Midden Brabant inzake vragen over de gewestelijke afvaardiging dames.  
Piet Verhaar (Dordrecht) is hierbij betrokken geweest, op het laatste moment is er toestemming gegeven voor 
deelname van dames die geen competitiemoyenne hadden. Daarna is een reglementstekst opgesteld, deze is in 
behandeling. Aangepast wordt dat ook dames 4 partijen gespeeld moeten hebben (in welke competitie dan ook) 
voordat zij kunnen deelnemen aan een gewestelijke finale.  
 
Tijdens het gewestelijk overleg in Midden-Nederland is het onderwerp ‘landsfinale Nieuwegein’ besproken. Vraag is 
wat we na 2018 gaan doen. Decentralisatie van de klassen of de gehele landsfinale oppakken en onderbrengen in een 
andere locatie.  
We hebben een presentatie gezien van district Veluwezoom dat pleit voor het laatste. Zij willen graag de organisatie 
naar hun district halen in 2019 i.v.m. het jubileum van hun district. Het is een complex onderwerp, en we zullen er 
volgend jaar in de voorjaarsvergadering op terugkomen voor besluitvorming.  
In het afgelopen jaar bedroegen de kosten 35.000 euro, dit was al behoorlijk lagere dan voorheen.  
Na discussie wordt afgesproken dat het KVC bestuur eerst complete voorstellen maakt met kostenoverzichten en 
voor- en nadelen. Deze worden dan voorgelegd aan de districten, die dan kunnen reageren.  
 
5.   Vaststelling notulen vergadering d.d. 10 juni 2017 
Peter Twilhaar (Veen & Rijnstreek) merkt op dat de notering bij punt 9 niet juist is. Twee zaken lopen daar door 
elkaar: open provinciale kampioenschappen en openstellen PK’s voor niet-KNBB leden. De juiste tekst moet zijn: 
Jaap Labrujere houdt een pleidooi voor het openstellen van de PK’s voor alle biljarters en wil dit op zijn minst gaan 
proberen. De autonomie van de districten wordt hiermee niet aangetast. 
De PK’s zitten op een dood spoor, nog slechts 18% schrijft hiervoor in. Daarom moeten wij daar iets mee. 
Hij vraagt de vergadering het meegestuurde voorstel te steunen. Piet Verhaar (Dordrecht): zijn district zal er niet aan 
meedoen. Men vreest dat de te betalen bedragen teveel uit elkaar lopen en dat dat bij de huidige leden scheve ogen 
gaat geven. Janhans Berg (Noord-Holland Midden): zijn district wil er nog mee wachten. Opgave moyennes kan 
twijfelachtig zijn en er zijn veel praktische vragen. Voor wat betreft de open provinciale kampioenschappen, meldt 
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek) dat zijn district in 3 provincies ligt. Het is de bedoeling dat men de wedstrijden en 
finale in het district speelt. De postcode van de kampioen bepaalt bij welke provincie hij het vervolg speelt. Voorzitter 
vraagt de vergadering om toestemming om met deze voorstellen de grenzen naar niet-leden te openen. Bij stemming 
zijn er 8 districten tegen, 1 district heeft geen mening. De meerderheid is voorstander, dus wordt dit aangenomen. 
Afgesproken wordt dat in deze huidige notulen de juiste tekst wordt opgenomen. Daarmee worden de notulen van 
de vorige ALV worden vastgesteld. 
 
6.  Jaarverslagen 
a. Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport 2016-2017  
Piet Verschure verzoekt de districten om voor 1 augustus hun districtsranglijsten te publiceren, met gegevens PK en 
competitie, en deze ook aan het bondsbureau te sturen. 
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): aantallen deelnemers doorgeven is iets anders dan opgave van moyennes.  
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Alle informatie willen we graag ontvangen, dus zowel aantallen deelnemers als de ranglijsten. 
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): elk district maakt zijn eigen lijst, kan dit niet centraal aangeleverd worden door 
middel van het verstrekken van een format? Piet Verschure pakt dit op met het bondsbureau. 
Wim Schmitz (Doetinchem): benadrukt dat dit zelfs moet gebeuren omdat zaken vaak fout gaan door gebrek aan 
informatie.  
Leo Onnekink (Noord-West Nederland): adviseert om gebruik te maken van wat er zoal in gebruik is en daaruit het 
beste te kiezen. Graag ontvangen wij daarvan voorbeelden en zullen daarvoor een oproep doen. (In nieuwsbrief 
opnemen.) 
 
b. Arbitrage 2016-2017 
Geen op- of aanmerkingen. 
 
c. Portefeuille Topsport 
Naam van Grand Dutch willen we graag wijzigen in een Nederlandse naam. Daar is een prijsvraag voor in het leven 
geroepen en we hebben inmiddels een besluit genomen. Er zijn twee prijswinnaars met betrekking tot de naam (Arno 
van Lier en Gerard Waanders) en 1 voor een logo ontwerp: Arnold Benjamins. Zij worden op de hoogte gesteld. 
Alex ter Weele presenteert vervolgens de naam: NK Biljartvijfkamp, onder de toevoeging Ereklasse omdat er in de 
toekomst wellicht ook een vijfkamp kan komen op de kleine tafel.  
 
7.  Financiën – begroting 2018 en toelichting 
Aan de toelichting kan Benny Beek toevoegen dat de koepelkosten lager gaan uitvallen omdat er een extra huurder 
bijgekomen is (skatebond). Het bedrag gaat daarmee van 228.000 euro naar 222.000 euro.  
Piet Verhaar (Dordrecht) merkt op dat de begroting wel erg summier is, de informatie mag uitgebreider.  
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): gaan we begroting vaststellen voordat we de uitkomst van het convenant weten?  
Als we met ons voorstel convenant in het gelijk gesteld worden, dan zal de 222.000 euro nog verder dalen. We 
kunnen de begroting nu onder voorbehoud goedkeuren. Dat is akkoord. 
Bij de sectie Driebanden is overigens geen enkele intentie om uit de KNBB te stappen.  
 
8.  Convenant 2018-2020 
Per jaar bekijken we hoe de situatie is. Er is voor aanvang van de vergadering een toelichting op het convenant 
uitgedeeld.  
Peter Spanjersbergh (Stedendriehoek): heeft moeite om ter plekke een oordeel te vellen zonder met zijn bestuur te 
kunnen overleggen.  
Benny Beek: begin oktober beginnen pas de gesprekken hierover met de penningmeesters. In de loop van november 
zijn er nog aanpassingen gekomen, mede naar aanleiding van urenmetingen. Wijzigingen zijn dus tot het laatste 
moment doorgevoerd en het stuk kon niet eerder worden rondgestuurd. 
Piet Verhaar (Dordrecht): de secties zijn statutair verplicht om de begroting 3 weken voor de vergadering bekend te 
maken. Van de anders secties is nog niets bekend. Het convenant is echter een ander verhaal, dit moet niet verward 
worden met de begroting. 
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): het verbaast hem dat wij een begroting gaan behandelen terwijl een totale KNBB 
begroting niet voorhanden is. Dit is niet acceptabel.  
Benny Beek zegt dat de begroting KNBB er wel was, maar dat er nog discussie is over de verdeling van het tekort.  
Daarvoor heeft Benny Beek een berekening gemaakt, gebaseerd op urentoekenning bondsbureau. Voorstel is om het 
percentage voor KVC terug te brengen naar 82% (ipv 85,15% als voorstel van bestuur KNBB).  
Bij peiling zijn er geen tegenstemmen. 
Hierna is de bondsraad aan zet. Piet Verhaar (Dordrecht) stelt dat de uitkomst daarvan anders kan zijn dan nu, en dat 
moeten we dan goed communiceren. 
 
9. Voorstellen PK intervallen 
In de overlegrondes is dit voorstel uitgebreid toegelicht. De meerderheid kon voorstander van de plannen zijn.  
In West-Nederland waren er nogal wat tegenstemmen. Nu nemen we nog geen besluit. 
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In de begeleidende brief wordt gevraagd om het voor 2 jaar uit te voeren. Iedereen moet reageren voor 15 januari. 
Gesteld wordt dat als een district niet reageert, zij er dan automatisch mee akkoord gaan. Op 14 december is het 
volgend WBC overleg, alle tot dan bekende vragen worden daar besproken.  
Wedstrijdtechnische zaken dienen in feite door een (overkoepelende) bond bepaald te worden. Piet Verschure vindt 
dat elk district hiernaar zou moeten handelen. Autonomie van districten betreft alleen financiële etc. zaken. KVC 
houdt zich verder aan het communicatieschema. 
Wat gebeurt er als er 1 district tegen is? Moeten we dan doorgaan of stoppen? De vergadering vindt dat we dan 
moeten doorgaan. Piet Verschure stelt dat we door het biljarten zijn verbonden. Hij roept alle districten op om goed 
over de redenering van de plannen na te denken. 
Ron Gosewehr (Duinstreek): als alles met de hand uitgerekend moet worden, krijgt hij daar geen mensen voor. Het 
zal geen probleem zijn om PK Special te gebruiken voor PK’s met intervallen. Een verdere berekeningsmodel wordt 
voorbereid en toegestuurd aan alle districten. 
Leo Onnekink (Noord-West Nederland) denkt dat we hiermee geen extra deelname aan PK’s krijgen. Hij pleit voor een 
professionelere aanpak met onderzoek naar behoefte.  
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): het dagbiljarten speelt al jaren met intervallen. PK deelname aan avondbiljarten is 
erbarmelijk. Het kan dus wel degelijk positief gaan werken om in de avondcompetitie ook in intervallen te spelen. 
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): roept iedereen op om vooral ook aan de leden van het district de mening te vragen.  
Piet Verhaar (Dordrecht): om tegenstellingen bij elkaar te brengen moet iedereen water bij de wijn doen. 
Verder wil hij graag inzage in alle reacties die binnenkomen bij de WCB. 
Laurens Westmaas (Noord-Holland Midden): er wordt 15% deelname aan PK genoemd, dat is heel anders dan wat hij 
weet. Hij twijftelt sterkt of dit percentage juist is en ziet het als misleiding. 
Bepaalde zaken zijn niet onderzocht. Bijv. de tevredenheidsmening van de gefuseerde klassen 6 en 5 libre. In Noord- 
Holland Midden wil men, na 2 jaar, in de 5e klasse zo niet verder. Voorzitter nodigt hen uit tot een verder gesprek 
hierover. Wij moeten erover nadenken wat we moeten doen als een klein percentage tegen de voorstellen blijft.  
 
10.  Algemene Ledenvergaderingen 2018 
De volgende data worden vastgesteld: 2 juni en 17 november. Op 2 juni treedt voorzitter Labrujere af na 3 termijnen. 
Hij doet een oproep voor opvolging, te melden bij de secretaris. 
Het KVC bestuur bedankt vervolgens het personeel van het bondsbureau voor alle diensten.  
 
11. Rondvraag 
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg): gebrek aan handhaving kledingvoorschriften is hem een ergernis, vooral bij 
landsfinales. Hij ziet graag van bovenaf handhaving hierin.  
 
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): vraagt naar de status Biljartpoint. De eigenaar van Biljartpoint wil de zaak 
overdragen. Onderhandelingen gaan moeizaam. Er is geen contract tussen andere biljartbonden en BiljartPoint. Over 
een jaar loopt ons contract af. Als er geen overname mogelijk blijkt te zijn, dan gaan we ons beraden op 
alternatieven. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we met BiljartPoint tot consensus komen. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht) wijst in dit verband op het convenant. Als de samenwerking met de KNBB ooit verslechtert, 
dan lopen we risico als de KNBB Biljartpoint heeft overgenomen. In de voorjaarvergadering komen we hierop terug.  
Verder heeft hij een brief aan Ad Klijn doorgestuurd. Een deelnemer aan een NK werd verplicht om bij te dragen aan 
consumpties voor arbiters. Piet Verhaar is benieuwd hoe dit in andere districten geregeld is. De heer Westmaas 
verbaast zich over dit punt. In Noord Holland Midden doen spelers allemaal mee in het geven van rondjes.  
De brief zal binnen het bestuur bekeken worden. 
 
Peter Twilhaar (Veen & Rijnstreek): het inschrijfgeld van nationale voorwedstrijden gaat naar de KVC, organiserende 
districten krijgen niets. Het bestuur pakt dit punt op.  
 
Sluiting 
Om 15.10 uur sluit voorzitter Labrujere de vergadering. 
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Toelichting financieel verslag 2017 

 
Algemeen 
Voor u liggen de jaarstukken van de KNBB vereniging Carambole met betrekking tot het boekjaar 2017. Het betreft 
een uittreksel van het verslag van de KNBB als geheel. 
Van het omvangrijke rapport van de KNBB zijn die zaken, die betrekking hebben op KVC, uitgelicht. Het gaat om de 
bladzijden 41, 42 en 44.  
Op pagina 41 vindt u de balansen van de KNBB-koepel, KVC en de KNBB geconsolideerd. Pagina 42 geeft de resultaten 
weer van de KNBB-koepel, de secties en de KNBB geconsolideerd. Op pagina 44 treft u de resultatenrekeningen aan 
over de jaren 2016 en 2017 als mede de begroting voor 2017. 
 
Balans 
De aktiva-zijde betreft de bezittingen. De materiële aktiva omvatten de wedstrijdsoftware en de demontabele 
biljarttafel, beschikbaar voor demo's, en de in 2017 aangeschafte en gereviseerde matchtafel. 
Het bedrag aan debiteuren is weer gedaald t.o.v. 2016. Er doen zich geen achterstanden voor in de vorderingen. 
De rekening courant verhouding is die met de KNBB. Deze wordt door het jaar heen “vlak” gehouden. Deze schuld is 
ontstaan door de  definitieve verrekening van de koepelkosten en na balansdatum ontvangen declaraties. 
De overige vorderingen betreffen  vooruit betaalde kosten en zijn lager dan die van 2016. 
De liquide middelen betreffen de saldi van de bankrekening en de spaarrekening resp. € 870,== en  
€ 670.000,==. De liquiditeit is onveranderd goed. 
 
De passiva-zijde betreft uiteraard het eigen vermogen van KVC. Als gevolg van het behaalde resultaat over 2017 is er 
sprake van een vermogenstoename van € 38.384,==. Met 61,3% eigen vermogen is er nog steeds sprake van een 
goede solvabiliteit. 
Het crediteurensaldo, de nog te betalen rekeningen, is gedaald t.o.v. 2016. 
De overige kortlopende schulden betreffen de vooruit ontvangen contributies en inschrijfgelden voor 2018. 
 
Resultatenrekeningen 
Pagina 42 beschrijft de resultaten zoals die behaald zijn door de koepel, de secties en de KNBB als geheel. 
Het resultaat over-all is positief, € 48.888,==. De koepel, KVC en de secties Pool en Snooker behaalden positieve 
resultaten. De sectie Driebanden scoorde negatief. 
 
Staat van baten en lasten van KVC 
Over de hele linie zijn de opbrengsten t.o.v. 2016 gedaald behalve de inschrijfgelden. De sponsoring is lager dan in 
2016 maar hoger dan begroot door het toetreden van een nieuwe sponsor. In vergelijking met de begroting is er 
sprake van een iets betere opbrengst. Dit dient toegeschreven te worden aan voorzichtig begrote opbrengsten. 
 
Aan de kostenkant is er sprake van stijgers en dalers, zowel t.o.v de begroting als van de cijfers over 2016. 
De organisatie-, bestuurs- en commissiekosten hebben een stijging ondergaan t.o.v. 2016 maar zijn ver binnen de 
begroting gebleven. 
 
De topsportkosten zijn gelijk aan 2016 maar wel hoger dan begroot. De wedstrijdkosten daarentegen zijn lager uit 
gekomen dan begroot. Tezamen zijn ze echter lager dan begroot en lager dan in 2016. Ingezette 
bezuinigingsmaatregelen worden hiermee zichtbaar. 
De koepelkosten zijn weliswaar boven de begroting uitgekomen maar behoorlijk lager dan in 2016. Overschrijding van 
de begroting is merendeels met goedkeuring van het bondsbestuur gebeurd. 
 
Het behaalde resultaat van € 38.384,== wordt ten gunste van het eigen vermogen geboekt en is als zodanig verwerkt 
in de balans per 31 december 2017. Een deel van deze vermogensgroei zou gereserveerd kunnen worden ten 
behoeve van het NK  Biljartvijfkamp in 2018, de sponsoring van dit evenement is fors tegengevallen. 
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Overzicht aantal leden per sectie 
“Leden” betreft de leden per 31 december van het betreffende jaar en “R-leden” betreft de stand per 1 oktober van 
dat jaar op basis van de convenantverrekening. 
 
 2015 2016 201 

 Leden R-leden Leden R-leden Leden R-leden 

Carambole 23143 16369 22751 16895 21994 16356 

Driebanden 1884 1199 1759 1136 1916 1167 

Pool 1565 1194 1472 1032 1492 1105 

Snooker 716 641 622 571 617 560 

Leden meerdere secties -1242  -1196  -1222  

TOTAAL 26066 19403 25408 19634 24496 19189 
 
Het ledenverlies voor KVC bedraagt 757 (=3,3%), voor Snooker is de daling 5 leden (=0,8%). Driebanden en Pool 
kenden een ledengroei van resp. 157(=8,9%) en 20(=1,4%). 
 
Ledenverdeling binnen KVC 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Avondcompetitie 18500 17919 17607 17290 16668 

Dagcompetitie 3730 3639 3598 3698 3781 

Geen competitie 1353 1488 1533 1403 1230 

Overige 532 536 405 360 315 
 
Opmerkelijk is de verschuiving van avondcompetitie naar dagcompetitie. Uiteraard is de groei in de dagcompetitie 
verheugend maar de daling van de avondcompetitie en de consequenties voor de contributie-ontvangst vormen stof 
tot nadenken. 
 
Benny Beek, penningmeester 
7 mei 2018 
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VERDEELSLEUTEL KOEPELKOSTEN 

Al geruime tijd is er een discussie gaande over het veranderen van de verdeelsleutel van de koepelkosten. Een jaar 
tijdschrijven heeft een beeld gevormd maar is niet alleszeggend gebleken. Het voorstel van de zijde van KVC is 
daarom niet overgenomen en het Bondsbestuur heeft een ander voorstel gedaan. Dit is in een informele vergadering 
van de bondsraad besproken. 

Het voorstel houdt in dat er voor de jaren 2018 en 2019 wordt gerekend met Fulltime Membership. Het aantal FTM's 
voor de begroting wordt berekend door de contributie die een sectie verwacht te ontvangen te delen door haar 
hoogste contributiebedrag per lid. Bij de vaststelling van de jaarcijfers wordt de werkelijk ontvangen contributie 
gedeeld door de gemiddelde contributie in dat boekjaar. 

Waarom gemiddelde contributie? De ontvangen contributie in een boekjaar (kalenderjaar) is opgebouwd uit de 
(halve) contributies van twee seizoensjaren. Wijziging van contributie heeft dus invloed op slechts de helft van het 
boekjaar. 2018 als voorbeeld, de begroting wordt opgesteld in september/oktober 2017. Als in de loop van 2018 door 
een van de secties wordt besloten haar contributie te verhogen (of te verlagen) dan heeft dat invloed op slechts de 
tweede helft van boekjaar 2018. Door uit te gaan van de gemiddelde contributie wordt het aantal FTM's zuiverder 
berekend. 

Wat betekent dit voor KVC? 

 Carambole Driebanden Pool Snooker 

Begrote contr. 2018 496.500,== 69.600,== 48.650,== 18.350,== 

Contributie 28,== 40,== 42,5 32,5 

FTM's 17732 1740 1145 565 

In percentage 83,70% 8,20% 5,40% 2,70% 

O.b.v. rekenleden 85,20% 6,20% 5,80% 2,80% 
 

Begrote koepelkosten 223.546,== 16.146,== 15.174,== 7.666,== 

Aangepaste begroting 219.739,== 21.527,== 14.178,== 7.088,== 
Doordat de leden, die van meerdere secties lid zijn, en de € 5,== leden niet gecorrigeerd worden, heeft dat voor 
Carambole maar met name voor Driebanden consequenties. Per saldo wordt er voordeel behaald voor Carambole. De 
secties Pool en Snooker komen eveneens gunstiger uit de bus. 

Het geheel overziend en het feit dat deze rekenwijze voorlopig voor twee jaar geldt, is het bestuur van KVC van 
mening dat hier een acceptabele oplossing geboden wordt. Zij verzoekt dan ook de ALV akkoord te gaan met dit 
voorstel dat ook voor de bondsraad acceptabel is. 
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Introductie Piet Verhaar 

 

 

 

Graag stel ik mij beschikbaar voor het voorzitterschap van de KNBB Vereniging Carambole/KNBB Sectie Carambole. 

Wie ben ik? Mijn naam is Pieter (Piet) Verhaar), 73 jaren oud, getrouwd en trotse vader van drie dochters en een 
zoon. Nog veel trotsere opa van vijf kleinkinderen. 

Al weer 45 jaar ben ik lid van de KNBB. Aanvankelijk uitsluitend als actief biljarter, waarbij ik het tot extra klasse libre, 
tweede klasse kader 38/2 en bandstoten klein bracht. Met heel veel plezier speel ik nog in de landscompetitie en 
kadercompetitie. 
De laatste tien jaren, sinds mijn werken zich ging beperken tot een paar uurtjes per dag, ben ik ook anderszins 
actiever geworden binnen de biljartwereld. 
 
Zo heb ik ruim tien jaren door middel van maandelijkse columns in het blad Biljart Totaal de biljartwereld voorzien 
van mijn al of niet zinvolle overpeinzingen. Daarnaast ben ik sinds acht jaar voorzitter van het district Dordrecht en 
sinds vier jaar voorzitter van het gewest West Nederland, waar ik eveneens de teamwedstrijden behartig. 
Sedert december 2013 ben ik lid van de bondsraad van de KNBB. 
 
In 2012 maakte ik deel uit van de werkgroep die het Reglement Heffingen en Maatregelen heeft opgesteld. 
In de jaren 2013 en 2014 maakte ik deel uit van de werkgroep die een mogelijke fusie tussen KNBB en KVC 
voorbereidde. 
Momenteel ben ik nog lid van enkele commissies binnen KVC. 
 
Piet Verhaar 
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Aanvullend reglement met ingang van seizoen 2018-2019  

Geldend voor alle klassen waarvoor landelijk dient te worden ingeschreven (m.u.v. Biljart Artistiek, 5-

Pins, Dames Driebanden-klein en Rolstoelklassen). 

Artikel 1.1 Algemene bepalingen 

Op het reglement zijn de bepalingen van de Statuten, het Algemeen Reglement, het 

Verenigingsreglement en de bijlage van de KNBB Vereniging Carambole van toepassing. 

De artikelen van het WR en SAR zijn van toepassing tenzij dit reglement anders bepaalt. 

De in dit reglement genoemde wedstrijden worden onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging 

Carambole georganiseerd. 

 

Artikel 1.2 Toepasselijkheid 

Dit reglement is bindend voor de volgende spelsoorten en klassen: 

Libre: 

Extraklasse – Overgangsklasse – Topklasse – 1e klasse Groot - Ereklasse 

(anker)Kader: 

38/2-57/2 open – 38/2 3e klasse(deels) – 47/2 1e klasse – 47/2-71/2-47/1 Ereklasse 

Bandstoten: 

Extraklasse – Overgangsklasse – 1e klasse Groot - Ereklasse 

Driebanden: 

Extraklasse – 2e klasse Groot – 1e klasse Groot 

NB: 

Voor de Ereklasse is een separaat reglement opgesteld waarin alle bepalingen zijn opgenomen.  

Eindronden in de Ereklasse worden georganiseerd volgens de bepalingen in Art. 2.1 
Indien er in de ereklasse te weinig deelnemers zijn door bijv. degradaties, wordt de kampioen in de onderliggende 
klasse uitgenodigd. Vervolgens komen spelers met het hoogst bekende officiële algemeen gemiddelde aan bod (incl. 
degradanten). Dit geldt alleen voor Libre Groot, Bandstoten Groot en Ankerkader 47/2. 

De eerste klasse bandstoten klein is komen te vervallen en is opgedeeld in twee nieuwe klassen: 

Extraklasse en Overgangsklasse. Spelers die Overgangsklasse spelen zijn tevens gerechtigd in te 

schrijven voor de 1e klasse Groot. Spelers die tot 4,00 moyenne spelen in de 1e klasse groot zijn 

gerechtigd in te schrijven voor de Overgangsklasse. 

 

De 3e klasse kader 38/2 wordt onveranderd georganiseerd zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, 

zij het met een gereduceerd aantal te maken caramboles en een beurtenlimiet tijdens de voorronden. 

 

Artikel 1.3 Inschrijfgerechtigden 

Spelers in een willekeurige klasse mogen te allen tijde tevens inschrijven in de direct daarboven 

liggende klasse. Dit geldt ook voor de wisseling van kleine naar grote tafel, maar niet voor de 

Ereklasse. 
Afwijkende bepalingen: (Zie ook Art. 3.1)  

- Spelers in de 1e- en hoofdklasse libre klein mogen tevens inschrijven voor de 3e klasse kader 

38/2.  

- Alle spelers die 3e klasse kader 38/2 spelen mogen tevens inschrijven voor het 38/2 open. 

- Spelers die een officieel kader 38/2 moyenne hebben van 10,00 of hoger, mogen tevens 

inschrijven voor het 57/2 open. Dit geldt ook voor 57/2 spelers die willen deelnemen aan het AK 

47/2 1e klasse. 

- Spelers in de extra klasse driebanden klein, mogen niet inschrijven in de 2e klasse driebanden 

groot of lager. 

- Spelers in de 2e klasse bandstoten klein mogen tevens inschrijven in de extraklasse bandstoten.  
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Artikel 1.4 Moyennegrenzen en te maken aantal caramboles 

 

LIBRE: 

Tafel Klasse van tot CAR vr CAR finale 

Klein Extra 11,00 20,00 175 / 20 brt 175 / 200 

Klein Overgangs 20,00 35,00 200 200 / 225 

Klein Top 35,00 60,00 275 275 / 300 

Groot 1e 25,00 90,00 250 275 

Groot Ere 90,00 en hoger 300 350 

  

(ANKER)KADER: 

Tafel Klasse van tot CAR vr CAR finale 

Klein K38/2 3e - 12,00 100 / 20 brt 125 Gew+NK 

Klein K38/2 Open 12,00 27,00 125 / 15 brt 150 / 175 

Klein K57/2 Open 12,50 60,00 125 / 15 brt 150 / 175 

Groot AK47/2 1e 12,50 40,00 150 / 15 brt 175 

Groot AK47/2 Ere 40,00 en hoger 200 250 

Groot AK71/2 Ere 25,00 en hoger 150 175 

Groot AK47/1 Ere Kwal. op basis van 47/2 en 71/2 nvt 150 

 

BANDSTOTEN: 

Tafel Klasse van tot CAR vr CAR finale 

Klein Extra 3,50 5,50 80 / 25 brt 80 / 90 

Klein Overgangs 5,50 9,00 90 90 / 100 

Groot 1e 3,00 7,00 80 / 25 brt 80 / 90 

Groot Ere 7,00 en hoger 100 100 

 

DRIEBANDEN: 

Tafel Klasse van tot CAR vr CAR finale 

Klein Extra 1,000 en hoger 40 / 50 brt 40 / 50 

Groot 2e 0,475 0,650 25 25 

Groot 1e 0,650 en hoger 35 35 

 

Tijdens de voorronden (VR) is in de lagere klassen een beurtenlimiet ingesteld om het uitlopen van 

partijen te voorkomen. Wordt het maximale aantal beurten bereikt door de speler die de partij is 

begonnen, dan heeft diens tegenstander het recht op een gelijkmakende beurt (vanaf acquit). Winnaar 

van een partij is hij of zij met het hoogste aantal gescoorde caramboles. Remise is mogelijk. 

Tijdens finales wordt in sommige klassen over twee partijlengten gespeeld. Het eerst vermelde aantal 

geldt echter alleen tijdens de eerste dag (vrijdag) bij eindronden over drie dagen (50 inschrijvingen of 

meer). Zie Art. 1.6. 

 

Artikel 1.5 Spelsysteem voorronden (geldt niet voor de Ereklasse) 

Tijdens de voorronden dienen in alle vermelde klassen door deelnemers 6 wedstrijden te worden 

gespeeld in de diverse regio’s (district/gewest). Zoals vanouds zal er een plaatsingslijstlijst worden 

opgemaakt aan de hand van rangtel cijfers die worden toegekend aan behaalde partijpunten en het 

gespeelde algemeen gemiddelde tijdens de voorronden. 

 

Artikel 1.6 Plaatsing voor de eindronde NK (geldt niet voor de 3e klasse Kader 38/2) 

Of een eindronde wordt verspeeld over twee dan wel over drie dagen, is afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen (peildatum: sluiting inschrijving). Bij 49 of minder inschrijvingen wordt de eindronde 

verspeeld over twee dagen met 8 deelnemers. Bij 50 of meer inschrijvingen wordt de eindronde 

verspeeld over drie dagen met 24 deelnemers. Het spreekt voor zich dat de hoogstgeplaatste spelers 

van de opgemaakte plaatsingslijstlijst na de voorronden zich plaatsen voor de eindronde. 
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Artikel 2.1 Inrichting eindronden over twee dagen 

Geplaatste spelers worden volgens systeem Marseillaise verdeeld over twee poules van 4 spelers. 

Volgens de opgemaakte plaatsingslijstlijst zullen de poules als volgt worden samengesteld: 

Poule A:  nrs. 1 – 4 – 5 - 8 

Poule B:  nrs. 2 – 3 – 6 - 7 

Bij afzeggingen stroomt de eerstvolgende van de plaatsingslijst van onderaf in de poulefase! 

In de poules wordt een halve competitie afgewerkt. De nr.1 speelt in de poule eerst tegen de nr.4 en de 

nr.2 tegen de nr.3. Vervolgens spelen de winnaars tegen elkaar (en natuurlijk ook de verliezers), 

waarna de overgebleven partijen worden gespeeld. 

Vervolgens wordt de eindstand in een poule bepaald op basis van achtereenvolgens partijpunten, 

algemeen gemiddelde, particulier gemiddelde, hoogste serie en hoogste steunserie. 

De nummers 1 en 2 in een poule plaatsen zich voor de “kampioenspoule”. De nummers 3 en 4 gaan 

spelen in de zogenaamde “poule 5 t/m 8”. 

De onderlinge resultaten worden meegenomen naar de vervolgpoule. Met die resultaten starten beide 

poules dus met een stand. Vervolgens worden volgens onderstaand speelschema de resterende partijen 

gespeeld. Eindstanden in de vervolgpoules worden opgemaakt zoals bovenstaand bepaald. De stand in 

de kampioenspoule bepaalt wie er 1 t/m 4 wordt, ondanks het feit dat de nummer 5 dan meer 

partijpunten zal hebben behaald dan de uiteindelijke nr.4. 

 

Elke speler zal tijdens de eindronde 5 partijen moeten spelen. 

                 

Eindronden volgens dit spelsysteem zullen op twee tafels 

worden verspeeld, waarvoor vier arbiters worden 

geselecteerd. Getracht zal worden de diverse eindronden 

jaarlijks in een ander gewest te verspelen. Hiervoor zal door 

de wedstrijdleider PK een schema worden gemaakt. 

Per partij zal in het tijdschema twee uur worden gerekend. 

Dit om tussen de partijen voldoende rust te creëren voor 

spelers en arbiters. In het geval dat een partij toch mocht 

uitlopen, worden spelers die het betreft geacht een kwartier 

na afloop opnieuw speelbereid te zijn. 

Aan de nrs. 1 t/m 3 wordt een medaille uitgereikt. De 

winnaar wordt uitgeroepen tot “Kampioen van Nederland” 

onder vermelding van verenigingsnaam, spelsoort en klasse 

en het betreffende seizoen. 

Het staat organisaties vrij ook andere prijzen ter beschikking 

te stellen. 

 

 

Artikel 2.2 Inrichting eindronden over drie dagen (geldt niet voor de 3e klasse Kader 38/2) 

De acht hoogstgeplaatste spelers van de plaatsingslijst stromen pas op de zaterdag in het toernooi. 

Zij worden geplaatst verdeeld over vier poules. 

 

De nrs. 9 t/m 24 starten op de vrijdag en worden geplaatst verdeeld over vier poules van 4 spelers 

(Hoofdkwalificatie). 

Bij afzeggingen wordt de opengevallen plaats ingenomen door de eerstvolgende op de plaatsingslijst! 

In de poules wordt een halve competitie afgewerkt. De nr.1 speelt in de poule eerst tegen de nr.4 en de 

nr.2 tegen de nr.3. Vervolgens spelen de winnaars tegen elkaar (en natuurlijk ook de verliezers), 

waarna de overgebleven partijen worden gespeeld. 

Daarna wordt de eindstand in een poule bepaald op basis van achtereenvolgens partijpunten, algemeen 

gemiddelde, particulier gemiddelde, hoogste serie en hoogste steunserie. 

De nrs.1 en 2 in een poule plaatsen zich voor de vervolgfase op zaterdag (Hoofdtoernooi). De nrs. 3 en 

4 zijn uitgeschakeld. 

In de vervolgfase op zaterdag(Hoofdtoernooi) wordt op exact dezelfde manier gespeeld als op de 

vrijdag. Het aantal te maken caramboles zal in veel gevallen echter groter zijn Zie Art. 1.4. 

De nrs. 1 en 2 in een poule plaatsen zich voor de eindfase op zondag (KO-fase). De nrs. 3 en 4 zijn 

uitgeschakeld. 
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Voor aanvang van de eindfase zijn er nog 8 kanshebbers op de titel. Elke partij zal echter gewonnen 

moeten worden om kampioen te kunnen worden. 

De 8 spelers worden op volgorde van het op zaterdag gespeelde algemeen gemiddelde gerangschikt. 

De nr.1 speelt tegen de nr.8, 2 tegen 7 enz. (Hebben twee of meerdere spelers hetzelfde alg. gemiddelde, dan 

tellen achtereenvolgens het aantal partijpunten, het hoogste particulier gemiddelde, de hoogste serie en de hoogste 
steunserie behaald in de poulefase op zaterdag)  

De gemaakte rangschikking is tevens bepalend voor het verdere verloop van het toernooi. Zo speelt de 

winnaar van 1-8 de volgende partij tegen de winnaar van 4-5. 

De winnaars spelen vervolgens de halve finale en tenslotte de finale. Verliezers van de halve finales 

spelen om de 3e plaats. 

De verliezers van de eerste ronde spelen plaatsingwedstrijden om de plaatsen 5 t/m 8. 

 

Alle partijen met ingang van ronde 2 waarbij een verliezer betrokken is, worden indien van toepassing 

gespeeld over de (gereduceerde) partijlengte van de Hoofdkwalificatie (vrijdag). 

 

Elke speler zal zolang deze niet is uitgeschakeld, elke dag drie partijen moeten spelen. 

 

Eindronden volgens dit spelsysteem zullen op vier tafels worden verspeeld, waarvoor acht arbiters 

worden geselecteerd. Getracht zal worden de diverse eindronden jaarlijks in een ander gewest te 

verspelen. Hiervoor zal door de wedstrijdleider PK een schema worden gemaakt. 

Per partij zal in het tijdschema twee uur worden gerekend. Dit om tussen de partijen voldoende rust te 

creëren voor spelers en arbiters. In het geval dat een partij toch mocht uitlopen, worden spelers die het 

betreft geacht een kwartier na afloop opnieuw speel bereid te zijn. 

Aan de nrs. 1 t/m 3 wordt een medaille uitgereikt. De winnaar wordt uitgeroepen tot “Kampioen van 

Nederland” onder vermelding van verenigingsnaam, spelsoort en klasse en het betreffende seizoen. 

Het staat organisaties vrij ook andere prijzen ter beschikking te stellen. 
 

 

Indien partijen op de zondag in remise eindigen, volgen penalty’s totdat er een verschil is ontstaan. Het 

maximaal te maken aantal caramboles bedraagt 20% van het aantal caramboles van de partijlengte. 

Afronding geschied naar boven op vijftallen. De speler die de partij is begonnen, begint ook de wanneer 

penalty’s de beslissing moeten brengen. 
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Artikel 3.1 Nationale ranglijst 

Omdat spelers uit onderliggende klassen kunnen deelnemen, dienen zij voor de hoger gelegen klasse op 

de ranglijst geplaatst te worden. Dit kan uitsluitend door een mailbericht te sturen aan de 

wedstrijdleider PK (a.klijn@knbb.nl) met de vraag hem of haar op die ranglijst te plaatsten. Deze zal dit 

zo spoedig mogelijk doen en betrokkene in kennis stellen wanneer dit gedaan is. 

 

Artikel 3.2 Geschillen 

Het slechten van geschillen over de toepassing van de bepalingen van dit reglement 

geschiedt door het bestuur. Zo nodig kan dit om organisatorische redenen gedurende 

toernooien gedelegeerd worden aan de voorzitter van de Wedstrijdzaken Commissie Topsport (WCT). 

Artikel 3.3 Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na verkregen advies 

van de WCT. Leidend daarbij zal zijn de geest van het reglement en de door de KNBB 

geformuleerde doelstellingen. 

In spoedeisende gevallen is de voorzitter van de WCT bevoegd een beslissing te nemen, mits deze zo 

spoedig mogelijk daarna het bestuur hierover inlicht. 

Moet op een lager niveau in spoedeisende gevallen een beslissing worden genomen en is 

het absoluut onmogelijk vooraf overleg te plegen met het bestuur, de WCT of een of 

meer leden van deze sectie of commissie, dan mag het daarbij betrokken orgaan een 

beslissing nemen, mits het zo spoedig mogelijk daarna het bestuur inlicht. 

 

Artikel 3.4 Privacy 

Met het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de ingeschrevene 

(deelnemer) ermee in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en worden 

gepubliceerd/gedeeld. Dit beperkt zich tot het opnemen van persoonsgegevens in een databestand voor 

de wedstrijdorganisatie (wedstrijdsoftware) en in het leden- en financiële bestand van de KNBB. 

 Daarbij kan een deel van persoonsgegevens dat noodzakelijk is voor een ordentelijk verloop van de 

activiteit (toernooi(en) en competitie(s)), openbaar worden gepubliceerd/gedeeld (wedstrijdsoftware, 

website, standen, uitslagen, deelnemerslijsten, lotingen).   

Uiteraard zal de KNBB alleen die gegevens publiceren of delen die nodig zijn voor een goed verloop van 

de activiteit. U moet daarbij denken aan bondsnummer, voor- en achternaam in standen, uitslagen, 

lotingen en deelnemerslijsten. Overige contactgegevens zoals e-mailadres, woonadres en 

telefoonnummer e.d. worden doorgaans alleen op beveiligde plekken (met inlog) gedeeld met alleen 

direct betrokkenen. Denk hierbij aan de contactgegevens van een teamleider welke alleen zichtbaar zijn 

voor andere teamleiders en wedstrijdleiders om afspraken te kunnen maken met betrekking tot de te 

spelen wedstrijden. 

Nieuwegein,  2 mei 2018 

Bestuur KNBB Vereniging Carambole 
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Appendix 1  Bindend speelschema voor finales over twee dagen 

 

In dit schema zijn de zondagpartijen fictief ingevuld. In de praktijk hoeft de genoemde tegenstander 

niet de uiteindelijke tegenstander te zijn. Dit ligt aan de stand van dat moment. Het AVE-systeem zal 

worden gehanteerd. Speeltijden voor de zondag kunnen per klasse wijzigen of worden gewijzigd. 

Appendix 2  Bindend speelschema voor finales over drie dagen 
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Landsfinale, centraal Nieuwegein, centraal wisselend of decentraal? 
 
 

Omschrijving Centraal Nieuwegein Centraal, wisselend Decentraal 

Accommodatie Langjarige ervaring, 
meerjarencontracten mogelijk met 
kortingen op diverse zaken. Geen 
jaarlijkse zoektocht. 
Dichtbij het bondsbureau hetgeen in de 
voorbereiding makkelijk werkt. 
Merwestein biedt ook 
recreatiemogelijkheden voor 
familie/supporters. Hoge tribunes en 
grote locatie helpen bij goed zicht, 
goede foto’s, persmogelijkheden etc. 
Mooie combinatie met Vrijwilligersdag 

Geen ervaring met het evenement. Jaarlijkse 
zoektocht naar geschikte locatie, al dan niet op 
voorspraak van een district. Door niet sluiten van 
een meerjarencontracten wellicht minder 
kortingsmogelijkheden. 
Afstand bondsbureau/accommodatie zal 
toenemen wat de organisatie logistiek lastiger 
maakt. Mogelijk kan koppeling met 
Vrijwilligersdag behouden blijven? 

Aanwezigheid van  minimaal 4 biljarts vereist, dit 
beperkt mogelijkheden. Dan nog moet over twee 
dagen gespeeld worden of er kunnen minder teams 
meedoen. Eén per gewest in plaats van twee. Veel 
beperktere faciliteiten mogelijk dan bij centraal. Geen 
mogelijkheid tot Vrijwilligersdag 

Kosten Door meerjarencontract zijn kortingen 
verkregen en zijn de kosten op een 
aanvaardbaar niveau 

Meerjarencontract is niet mogelijk waardoor de 
kans op huidige kortingen minimaal is. Mogelijk 
staat hiertegenover dat er mogelijk toch andere 
kostenbesparingen zouden zijn zonder in te 
leveren op kwaliteit? 

Geen of minimale kosten voor biljarthuur. 
Ook een aantal overige kosten vervallen. Kans bestaat 
op kostenbesparing t.o.v. centraal, al moet dat in de 
praktijk blijken. En bovendien zullen deze mogelijk 
lagere kosten ook te zien zijn in het uiteindelijke 
product: minder allure, minder faciliteiten. 

Kosten  arbitrage Nieuwegein is centraal in het land 
gelegen waardoor reiskosten relatief 
beperkt zijn 

Decentrale locatie betekent geen optimale 
reiskosten.  

Kosten kunnen minimaal zijn door arbitrage uit het 
organiserende district 

Kosten spelers Nieuwegein is centraal in het land 
gelegen waardoor reiskosten relatief 
beperkt zijn 

Decentrale locatie betekent geen optimale 
reiskosten 

Reiskosten zijn mogelijk niet optimaal. Spelen over 
twee dagen betekent reis- en/of verblijfskosten 

Materiaal Gelijkwaardig, nieuw materiaal. Voor 
iedereen gelijke omstandigheden. 
Zekerheid dat hiervan ook echt sprake 
is door jarenlange ervaring 

Gelijkwaardig, nieuw materiaal. Voor iedereen 
gelijke omstandigheden. Wel iets grotere 
onzekerheid 

Kwaliteit materiaal zal per locatie verschillen. En 
overwegend van mindere kwaliteit zijn: aan het eind 
van het seizoen zullen er geen nieuwe lakens/ballen 
gebruikt worden 
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Omschrijving Centraal Nieuwegein Centraal, wisselend Decentraal 

Sfeer Veel spelers ervaren het centrale 
karakter, de samenkomst van iedereen 
uit het hele land, als uitermate sfeervol. 
De locatie Merwestein wordt als niet als 
heel sfeervol ervaren. 

Mogelijkheid tot én, én: voordelen van een meer 
sfeervolle locatie binnen de voordelen van het 
centrale karakter 

Mogelijkheid van meer lokale/regionale/’kroeg’ 
gezelligheid. Daarentegen verlies van de landelijke 
sfeer. 

Op- en afbouw Bestaande ploeg van vrijwilligers: loopt 
al jarenlang goed 

Vraag is of de bestaande ploeg her en der in den 
lande ook wil helpen. Reiskosten! Mogelijkheid: 
Bouwploeg aanvullen met regionale vrijwilligers? 

Geen uitgebreide op- en afbouw nodig. 
 

Binding Allen bij elkaar, diverse klassen, dames 
en heren. Een echt samenkomen van 
alle biljarters! Tevens koppeling met 
Vrijwilligersdag 

Allen bij elkaar, diverse klassen, dames en heren. 
Een echt samenkomen van alle biljarters! 

Versnippering dus geen integrale binding. Mogelijk 
wel lokale binding. Koppeling met Vrijwilligersdag niet 
mogelijk. 

Sponsoring Groot evenement op grote locatie biedt 
kansen voor sponsoring, bijvoorbeeld 
voor een naamgever 

Idem, alhoewel wisseling de kans op een 
langjarige sponsoring wel iets verkleint. 
Aanvullen met regionaal sponsorcollectief? 

Door versnippering niet interessant voor grote 
sponsors, misschien wel voor plaatselijke/regionale 
sponsors 

Pers Goede faciliteiten voor landelijke pers. 
Goede faciliteiten voor tv of online. Ook 
regionaal schenkt altijd aandacht aan 
de Landsfinale 

Gevaar dat bestaande pers niet meer kan 
‘rekenen’ op hun vaste locatie. Verandering van 
locatie zou daarentegen ook nieuwswaarde 
kunnen hebben, zeker binnen de provincie maar 
mogelijk ook landelijk. 

Op meerdere locaties in het land zullen de finales 
regionaal of lokaal nieuwswaarde hebben. De 
landelijke aandacht zal echter flink afnemen.  

Promotie voor de 
biljartsport 

Volgens sommigen beperkt door 
repeterend karakter (nieuwtje eraf), 
volgens anderen nog steeds bestaand 
en juist versterkt (door traditie) 

Goede promotiewaarde en bovendien goed te 
combineren met bijvoorbeeld jubilea, daardoor 
++. Staat tegenover dat de traditie wat wegvalt. 

Landelelijke promotie wordt minder, maar 
regionaal/lokaal kan deze juist sterk toenemen 
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Omschrijving Centraal Nieuwegein Centraal, wisselend Decentraal 

Overige 
mogelijkheden 

Steeds verder versterken/uitbouwen 
van een jarenlange traditie. 
Voortborduren op een bewezen 
succesvol recept. Zekerheid! Mogelijk 
gebruikmaken van de goede suggesties 
van centraal wisselend of decentraal: 
die zouden dan kunnen worden 
ingebed in een goedlopende traditie. 
Verder verbeteren dus van wat al goed 
of redelijk goed is. 

Door centraal te wisselen krijgen locaties in heel 
het land de kans om zo’n mooie, centrale finale 
te organiseren. Kans op grotere promotiewaarde. 
Andere gemeentes (zoals Dieren) bieden tal van 
recreatiemogelijkheden voor familie/supporters. 
Mogelijkheden voor ledenwerving: bijvoorbeeld 
promostand in combinatie met district. Gesprek 
aangaan met ‘wilde bonden’. Districten 
betrekken bij het evenement. Mogelijkheid dat 
gemeente een groot / nieuw / 
publieksvriendelijk/ laagrisico-evenement wil 
ondersteunen met subsidie? 

Lokale binding. Sommige spelers kunnen relatief dicht 
bij hun eigen, vaste plek spelen. (Al zou dit mogelijk 
kunnen worden gezien als competitievervalsing?) In 
gesprek komen met leden van ‘wilde’ bonden of 
collegabonden. Stimulans op sportief gebied voor de 
eigen leden. Arbitersparticipatie. Mogelijkheden voor 
leden om als vrijwilliger betrokken te worden bij de 
organisatie. Mogelijkheden tot samenwerking met 
districten & verenigingen 

Overige 
gevaren/risico’s 

Dat de bovengenoemde zekerheid & 
traditie een beetje als een sleur gaat 
worden gezien, en als niet echt 
bijzonder (meer) 

Kans bestaat dat als één wisselende locatie het 
toch niet goed voor elkaar krijgt, en dat hiermee 
een jarenlange traditie volledig in de soep kan 
lopen  

Spelers kunnen dit ervaren als veel minder bijzonder, 
alsof het veel minder als een ‘echte’ finale voelt dan 
een centraal georganiseerde finale 
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Live biljartwedstrijden: steeds populairder 
 
 
Het zal u vast zijn opgevallen: live biljartwedstrijden uitzenden of kijken wordt steeds 
populairder. Biljartliefhebbers willen steeds vaker niet alleen de uitslagen van wedstrijden 
volgen, ze willen vooral zien hoe die uitslagen tot stand komen. Live de wedstrijden 
meekijken, dus! 
 
Grote wedstrijden worden vaak uitgezonden op Kozoom, via de betaalde (premium) versie 
of steeds vaker gratis. Maar ook naar regionale wedstrijden als districtsfinales, kwalificaties 
etc. is grote vraag.  
 
En deze regionale of lokale worden steeds vaker ook getoond, bijvoorbeeld via sociale media 
als Facebook Live, waar met niet meer dan een mobiele telefoon een wedstrijd wordt 
getoond. Weliswaar vaak schokkerig, of met niet zo goed beeld. 
 
 

 
Live biljartwedstrijden uitzenden als district of vereniging. 
Kan dat? 
 
 
Ook districten of verenigingen willen misschien zelf wel graag biljartwedstrijden uitzenden – 
maar weten niet altijd precies hoe dit moet. De wensen van districten of verenigingen zijn 
veelal onder te brengen in drie punten:  
 
 We willen dat het makkelijk werkt, 
 Het moet niet veel kosten met zich meebrengen, én  
 Het moet technisch allemaal niet heel ingewikkeld zijn. 

 
Eén van de partijen die het mogelijk maakt om deze regionale of lokale wedstrijden uit te 
zenden, en waarbij van alle drie bovenstaande wensen sprake is, is Ubideo. 
 
Bij sommigen van u mogelijk bekend door de veel aandacht genererende live stream van 
Mike Hofland, voornamelijk in regio Noord-Holland/West-Friesland.  
 
Precies datzelfde kunt u als district of vereniging ook! 
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Alle informatie over live biljartwedstrijden uitzenden via 
Ubideo, gericht op u als district of vereniging. Zodat ook u 
live wedstrijden kunt uitzenden! 
 
 
Onderstaand stelt Ubideo zich aan u voor, in een poging om de meerwaarde van live 
biljartwedstrijden te tonen. 
 
En, met een stap-voor-stap benadering hoe live biljartwedstrijden uitzenden voor districten 
of verenigingen binnen een district precies zou kunnen worden opgezet, en onder welke 
voorwaarden. 
 
Wat volgt is onverkort en ongewijzigd de informatie zoals deze door Ubideo aan de KNBB is 
aangeleverd, met eerst algemene informatie om eigen live uitzendingen te maken, en 
vervolgens de mogelijkheid tot het maken van een Ubideo test account. 
 
U kunt het zes maanden gratis uitproberen!  
 
Verder staat uitgebreide (en eenvoudig geformuleerde) informatie op de website van 
Ubideo, waar stap voor stap met beelden wordt getoond hoe alles eruit ziet. 
 
En, u kunt bij alle vragen of opmerkingen die u misschien hebt direct per mail contact 
opnemen met Ubideo. 
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Over Ubideo: Wat is het, en hoe werkt het? 
 
 
Welkom bij Ubideo Biljart! In samenwerking met de KNBB wil Ubideo meer 
biljartwedstrijden live gaan uitzenden, zodat iedere liefhebber van de sport kan 
meegenieten. En jij kan daar bij helpen! Ubideo is hét platform om heel gemakkelijk je 
eigen live uitzendingen te maken. Gemakkelijk, omdat dit al met je eigen smart device kan, 
zoals iPhone of tablet. Open de Ubideo app en begin met uitzenden in één druk op de 
knop. Jouw beelden komen meteen terecht op je eigen sportkanaal. Hier kunnen je kijkers 
live meegenieten van de sport. 
 
Zitten jouw volgers op social media? Geen probleem! Met Ubideo zenden we met hetzelfde 
gemak direct uit naar jouw social kanalen, waaronder Facebook en YouTube. Vooraf 
bepalen we samen waar jouw live content uitgezonden moet worden. We maken een 
simpele koppeling, zodat je fans ook op deze platformen direct kunnen inschakelen op 
jouw wedstrijden. Met publiek is een wedstrijd toch leuker! Alle ogen gericht op de 
finale… 
 
Al jouw live momenten worden achteraf opgeslagen. Zo kan je ze op een later tijdstip 
downloaden en weer verspreiden. Analyseer wedstrijden en kijk nog eens goed naar de 
technieken van je tegenspelers. Of van jezelf natuurlijk. Die ene fout maak je de volgende 
keer niet nog een keer… 
 
Geef iets extra’s aan jouw sport met live video! Zend eenvoudig belangrijke wedstrijden uit 
binnen jouw community of bereik nieuwe groepen. Opperste concentratie nu iedereen 
mee kan kijken. 
Gelijk aan de slag? Ga dan nu naar https://biljart.ubideo.com/ en vraag een account aan! 
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Mogelijkheid tot een Ubideo test account 
  
Welkom bij Ubideo Biljart! Jij bent één van de eersten die een Ubideo test account ontvangt. 
Met andere woorden, bedankt dat je een early adopter wilt zijn! Met live video bereik je 
eenvoudig hele community. Met één druk op de knop zend je direct uit op je eigen 
sportkanaal. Download nu eerst onze app via de App Store (iOs) of Play Store (Android). Je 
vindt ons onder Ubideo. 
  
Hieronder vind je jouw gegevens om in te loggen. 
  
Username [xx] 
Password [xx] 
  
Open de Ubideo app en log in met deze gegevens. Je bent nu klaar om te live streamen! De 
drie knoppen in het scherm spreken eigenlijk voor zich. Linksonder vind je Go Live, onder het 
tandwieltje rechts (instellingen) kan je jouw resolutie nog bepalen en weer uitloggen, en 
links in het midden vind je de selfie cam. 
 
Bij Ubideo kan je kiezen uit 4 verschillende resoluties: 360p, 480p, 720p en 1080p. Hoe 
hoger je de resolutie instelt, hoe scherper de kwaliteit van jouw live stream*. Om te 
beginnen stellen we voor 720p (of 480p) in te stellen. Deze resolutie is scherp genoeg voor 
internetvideo's. Om live te streamen heb je verbinding met internet nodig. Wij raden aan om 
een stabiel netwerk te zoeken en jouw camera aan te sluiten op een stroomtoevoer: live 
streamen kan de batterij van je telefoon of tablet snel leeg maken.  
  
Eén druk op de knop live is ook echt live. Klik linksonder op Go Live en stream direct op jouw 
persoonlijke sportpagina: player.ubideo.com/[xx]. De link naar deze pagina zal op een later 
moment aangepast worden. Je krijgt hier een melding van.  
 
Ook tegelijkertijd live gaan op je social media kanalen? Neem contact op met een van onze 
live video experts om een eenvoudige koppeling in te stellen. 
  
Ondanks dat wij live streamen zo makkelijk mogelijk voor je hebben gemaakt, snappen wij 
ook dat je soms tegen vragen aanloopt. Zeker in het begin. Bij Ubideo zijn we graag 
benaderbaar.  Wees daarom niet bang om ons gewoon te bellen als je ergens mee zit of iets 
niet snapt. Hulp nodig met betrekking tot je account, internetverbinding, functionaliteit, tips 
and tricks? Ubideo helpt je graag op weg! 
 
Bekijk ook eens deze handige instructie video die we voor je hebben 
gemaakt: https://youtu.be/3UddWLLCYnA 
 
Als early adopter zijn we erg benieuwd naar je op,- en aanmerking, suggesties of vragen. 
Samen kunnen we live video in de biljartsport naar een hoger niveau tillen. 
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*Een hogere resolutie vergt ook meer data. Als je verbonden bent met een WiFi netwerk is dit 
geen probleem. Let op als je telefoon of tablet verbonden is met 4G of 3G. De databundel van 
je mobiele abonnement wordt dan aangesproken. 
‘’Open de Ubideo app. Je komt nu in het inlog scherm. Vul jouw persoonlijke username in 
die je in de mail hebt gekregen. Vul nu het bijgestuurde wachtwoord in.  
 
Als je de eerste keer inlogt bij Ubideo zal je de app nog toegang moeten geven tot je camera 
en microfoon. Klik bij beide op ‘ok’. 
 
Je bent nu in het beginscherm. De drie knoppen in beeld spreken eigenlijk voor zich. Het 
tandwieltje rechtsonder zijn de instellingen. Hier kan je nog de resolutie, of kwaliteit, 
bepalen. Je kan kiezen uit 360p, 480p, 720p of 1080p. Hoe hoger de resolutie, hoe beter de 
kwaliteit. Ik selecteer 720p, omdat veel online platformen hoger dan dat niet ondersteunen. 
Ik klik op ‘Done’ en kom weer in het beginscherm. 
 
Nu ik mijn resolutie en positie van mijn camera heb bepaald druk ik op ‘Go Live’ linksonder. 
Je bent nu live! Jouw stream komt nu direct binnen op jouw online sportpagina, die je kan 
vinden in de mail. Hier kan je jouw fans naartoe sturen. 
 
Als laatste is er nog de selfiecam. Met andere woorden, draai je camera om. In de sport zal 
deze optie minder vaak gebruikt worden. Het gaat toch om het uitlichten van het spel vóór 
de camera. Druk er nog een keer om, om de camera weer terug te draaien.  
 
Ik heb in deze video mijn telefoon op een statief staan. Op deze manier krijg ik een stabiel 
shot en hoef ik eigenlijk niet om te kijken naar mijn stream. Alles vanuit de hand streamen 
kan erg wiebelig en onrustig worden. Op onze website vind je voorbeelden van statieven en 
hoe je dit het beste kan aanpakken.’’ 
 
Om je live stream te stoppen klik je nogmaals onder op de rode knop. In het venster dat nu 
verschijnt klik je op STOP. Om helemaal uit te loggen klik je op het tandwieltje rechtsonder 
en vervolgens op LOG OUT.’’ 
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