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Organisatie Landsfinale
Vast staat, dat de landsfinale in zijn huidige vorm in 2018
in Nieuwegein (Merwestein) plaatsvindt. Wat er daarna
gaat gebeuren, daar moeten we ons op beraden.
In de gewestelijke overlegvergadering van MiddenNederland werd door district Veluwezoom een pleidooi
gehouden voor het organiseren van de landsfinale 2019
door hun (dan jubilerend) district. We spreken dan over
herlokalisatie van het biljartevenement in zijn geheel.
Eerder al is geopperd om de landsfinale te
decentraliseren, door lokale organisaties te zoeken voor
de verschillende klassen.
Voor de diverse mogelijkheden zullen we nu de voor- en
nadelen op een rij zetten. Te denken valt daarbij o.a. aan kosten en organisatiemogelijkheden. Ook nemen we daarin
mee het terugbrengen van de A-klasse naar de landsfinale. Zodra dit in kaart is gebracht, wordt het aan de districten
toegestuurd voor reactie tot 1 april 2018. In de voorjaarsvergadering van KVC (op 2 juni 2018) zal dit punt weer op de
agenda komen.
Procedure prijzen bestellen
Volledigheidshalve beschrijven we hier nog eens de procedure voor het
bestellen van prijzen:
PK’s:
Districtsfinales:
Gewestelijke finales:

Nationale finales:
Teamcompetitie:
Gewestelijke finales:
Nationale finales:
Dagcompetitie:
Topteamcompetities:
Teamcompetitie Jeugd:

medailles bestellen bij het bondsbureau (april).
worden centraal door bondsbureau besteld in
september.
De gewestelijke wedstrijdleiders moeten
aangeven waar ze afgeleverd moeten worden.
worden centraal door bondsbureau besteld in
september.

worden centraal door bondsbureau besteld.
worden centraal door bondsbureu besteld begin kalenderjaar.
worden centraal door bondsbureu besteld begin kalenderjaar.
regelt Wedstrijdzaken Commissie Topsport
regelt Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport

In een volgend nummer meer informatie over de uitvoering van de prijzen zelf.
www.carambole.nl
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Organiseer een Clinic 5-Pins in uw lokaliteit
Het is nog steeds mogelijk om een clinic van een halve dag aan te vragen voor 5-pins.
Groepjes van 8-10 personen per tafel krijgen het eerste halfuur uitleg over het spel en
kunnen aansluitend zelf praktijkervaring opdoen.
Kosten: normale reiskostenvergoeding en enkele verteringen voor de cursusleider.
Aanvragen kunt u bij de secretaris indienen: horneman57@gmail.com.

Opvolging voorzitter KVC
Voor de opvolging van Jaap Labrujere, die op 2 juni 2018 na 3
termijnen voorzitterschap zal aftreden, zijn wij op zoek naar
kandidaten. Aanmeldingen graag sturen naar de secretaris
(horneman57@gmail.com).

Prijsvraag naamswijziging Grand Dutch
In de ALV van 19 november is de nieuwe naam voor de Grand
Dutch bekendgemaakt, als uitkomst van een door KVC
uitgeschreven prijsvraag hierover. Deze nieuwe naam is: NK
Biljartvijfkamp onder de toevoeging van Ereklasse. Naast namen
kreeg KVC spontaan een logo ontwerp aangeleverd. Dit zal vanaf
nu samen met de nieuwe naam gebruikt gaan worden.
De drie prijswinnaars zijn:
Arno van Lier
Gerard Waanders en
Arnold Benjamins.
Van harte gefeliciteerd!

Benoeming bondstrainer
Wij zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Dave Christiani
is benoemd tot nieuwe bondstrainer. Hij volgt daarmee Patrick
Niessen op. Dave zal Nederlands grootste talenten gaan
begeleiden in het carambole spel. Zo heeft hij onder andere
Sam van Etten, Jordy en Ferry Jong, Hans Snellen Jr. en Jim van
der Zalm onder zijn hoede.
Assistent-bondstrainers zijn Lion de Leeuw en Ad Klijn.
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