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Veranderingen doorvoeren: wel of niet?
Deze vraag komt regelmatig bij mij naar boven als we in verschillende commissies proberen om zoveel
mogelijk personen aan de biljarttafel te krijgen.
Het is algemeen bekend dat veranderingen in structuren en organisaties weerstand oproepen. Mensen
zijn heel snel geneigd te roepen dat het nog steeds goed gaat op de manier zoals we tot nu toe gespeeld
hebben. Of het overal even goed gaat, daar heb ik wel eens mijn twijfels over.
Feit is wel dat we steeds minder spelers hebben die aan de verschillende competities deelnemen. Een
belangrijke reden kan zijn dat men niet de financiële middelen ter beschikking heeft om overal aan deel
te nemen. Men zou ook niet meer mee kunnen doen bij de persoonlijke kampioenschappen omdat men
toch geen kans heeft om de finale te halen! Wordt biljarten tegenwoordig meer gezien als een sociale
bezigheid? We gaan gezellig een potje biljarten en dat is het dan. Dit kunnen een paar redenen zijn om
geen veranderingen door te voeren.
De Wedstrijd Commissie Breedtesport spant zich in om iedereen weer te laten deelnemen aan de
verschillende competities en kampioenschappen. In een vergrijzende groep, zoals ons ledenbestand laat
zien, moeten we wel naar de toekomst kijken om op een of andere manier te blijven biljarten zoals we
gewend zijn.
We hebben een pilot opgezet om een paar gewestelijke finales te spelen op twee dagen. Waarom doen
we dit? Ten eerste uit financieel oogpunt en voor de deelnemers aantrekkelijker: d.w.z minder
overnachtings- en verblijfskosten. De organisatie hoeft een dag minder aan te treden, waardoor
verenigingen misschien eerder bereid zijn om een finale te organiseren. Voor de arbiters kan het ook
beter uitkomen dat men een dag korter aan de tafel moet staan. Kortom, veel voordelen. Het nadeel is
dat men in een dergelijke finale op 2 dagen niet alle tegenstanders treft. Wil men kampioen worden,
moet men in de poulefase bij de eerste 2 in de poule komen. Vervolgens speelt men nog de volgende
dag tegen de nummers 1 en 2 van de andere poule om uit te maken wie er kampioen wordt. De
nummers 3 en 4 in de poule spelen om de overige plaatsen.
Tot nu toe zijn een paar van deze finales gespeeld. Het negatieve commentaar is niet van de lucht.
Sommigen dreigen om voortaan niet meer mee te doen met deze kampioenschappen.
Beste mensen, in een snel veranderende maatschappij zullen wij ook mee moeten veranderen. Waarom
meteen de hakken in het zand zetten en alle voorgestelde vernieuwingen onderuit halen? Volgens mij
komen al deze negatieve zaken die geventileerd worden uit een verkeerd ik-gevoel. Mensen stellen zich
te vaak op een standpunt dat wanneer ik het niet goed vind, dat het dan ook maar meteen de grond
ingeboord moet worden. Zou het misschien ooit nog zover komen dat er weer een wij-gevoel ontstaat?
Dat men zichzelf wegcijfert om een groepsdoel te bereiken? Ik hoop van wel. Onze generatie is toch
opgevoed met het idee dat je niet altijd je zin kunt en zult krijgen?
Ik hoop dan ook dat we bij de volgenden veranderingen, die zeer zorgvuldig worden voorbereid door de
verschillende commissies, op jullie steun mogen rekenen.
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In een vorige uitgave van Biljart Totaal heb ik geschreven dat ik nog terug zou komen op het NK-teams
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Op 4 en 5 februari heeft dit evenement plaatsgevonden in een schitterende zaal van hotel Zuiderduin in
Egmond aan Zee. Je mag gerust spreken van een happening. De spelers, begeleiders, arbiters en onze
eigen commissieleden van VG-Biljarten waren dolenthousiast over het verloop van dit kampioenschap.
De directie van hotel Zuiderduin heeft ook een belangrijke financiële bijdrage geleverd om dit
kampioenschap mogelijk te maken. Bij de prijsuitreiking werden zij nog eens extra in het zonnetje gezet
bij de overhandiging van de oorkonde. Men heeft ook al de toezegging gedaan om volgend seizoen weer
volop mee te werken aan een volgend kampioenschap. Het team dat beslag heeft weten te leggen op de
titel was: De Blokhut Pluryn team B.
Ik heb bij mijn aanwezigheid daar geen enkele wanklank gehoord. Na dit kampioenschap kwamen er vele
dankbetuigingen binnen van mensen die geroerd waren door dit geweldige kampioenschap. Menigeen
heeft al weer een toezegging gedaan voor een volgend kampioenschap. Een bijzonder woord van dank
aan de Commissie VG-Biljartten is hier op zijn plaats. Zonder de tomeloze inzet van deze mensen was dit
onmogelijk geweest. Bedankt.
Piet Verschure
Portefeuillehouder Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport

Informatie over de nieuwe website www.carambole.nl
Het is u vast opgevallen, dat de website van de KNBB een nieuwe look heeft. Met een moderner uiterlijk,
meer ruimte voor beeld, en betere mogelijkheden om inhoud te delen via social media.
Wat lang niet iedereen heeft gezien, is dat ook iedere sectie nu zijn eigen website heeft:
www.driebanden.nl, www.poolbiljarten.nl en www.snooker.nl. En, de vroegere website van KVC heeft
als nieuwe naam www.carambole.nl.
Niet meer KNBB Carambole dus, maar gewoon Carambole als eigen merk. Immers, het gaat in de eerste
plaats om het spel, en de link met KNBB is voor veel (potentiële) bezoekers minder relevant.
We zijn blij met de positieve feedback die wij hebben ontvangen over het uiterlijk van de website,
waarbij woorden vielen als ‘mooi’, ‘fris’ en ‘modern’. Maar we zijn nog lang niet tevreden, en u zult de
komende maanden nog volop verbeteringen zien.
Om jullie inhoudelijk ook wegwijs te maken met de website, hier een kleine wegwijzer:
 De startpagina is niet meer een wirwar aan knoppen, maar alles is onderverdeeld in drie
hoofdcategorieën: topsport, prestatiesport en recreatiesport. Als je op één van deze drie gaat
staan, verschijnt een submenu met alle relevante links.
 Bij Topsport zijn dit o.a. EK Brandenburg, Ereklasse, Commissie Wedstrijdzaken Topsport en
Jeugd.
 Bij Prestatiesport zijn dit o.a. Individueel, Teamcompetie, Artistiek en Gehandicaptensport.
 Bij Recreatie zijn dit o.a. Spelregels, Les Volgen, Jeugd, Dames en Senioren en nieuwe / lageinstap spelen zoals 5-Ball en 5-Pins.
 Onderdelen als ‘Jeugd’ kunnen dus staan in zowel Topsport als Recreatiesport, afhankelijk van de
inhoud.
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 Alles wat te maken heeft met bestuur, commissies, contact, nieuwsbrieven, reglementen etc.,
staat uitgebreid onder de aparte knop Organisatie. Hieronder vindt u ook alles over Arbiters,
Districten, Gewesten of Verenigingen.
 Alle carambole evenementen staan gesorteerd in de Agenda. In duidelijke, grote blokken, met
begin- en einddatum van het event. Klik hierop en u komt op de pagina die altijd blijft bestaan
(‘perma-link’), en waar u alle informatie over dit event kunt vinden.
 Op www.carambole.nl komt uitsluitend nieuws over Carambole. Wilt u informatie over
bijvoorbeeld driebanden, ga dan naar www.driebanden.nl. Of, klik linksboven op uw scherm op
het KNBB logo, en u komt op www.knbb.nl waar alle informatie van Carambole, Driebanden,
Poolbiljarten en Snooker verzameld staat.
 De website van KVC ziet er nu niet alleen mooi uit op uw gewone computer, maar ook op uw
mobiele telefoon. (In ICT-termen heet dit: ‘responsive’.) Heel belangrijk, omdat steeds meer
mensen internetten via hun telefoon, en steeds minder via desktop of laptop.
 Kun je iets niet vinden? Klik dan op het Vergrootglas rechtsboven. Voer daar in wat je zoekt (bijv:
Jeugd, Kader of de achternaam van een speler), en alle resultaten verschijnen.
Tot zover deze korte wegwijzer! Heeft u vragen? Stuur ze naar rslotboom@knbb.nl.
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