NIEUWSBRIEF NR. 4 (AUGUSTUS 2008)
Beste biljartvrienden,
Als we terugblikken op het 1e halfjaar van 2008 dan zijn we in tijd uitgedrukt bestuurlijk meer met
de interne organisatie bezig geweest dan met het wedstrijdwezen. Veel is er gezegd en
geschreven over de toekomstige inrichting van de KNBB.
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief is in de bondsraad op 7 juni jl. een compromis bereikt
over hoe nu verder met de herstructurering van onze sportbond.
Een structuurcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle secties en onder
voorzitterschap van Johan Bos, zal uiterlijk 1 november a.s. hierover advies uitbrengen.
Onze vertegenwoordiger in deze commissie zal onverminderd vasthouden aan de wens van de
leden om tot de grootst mogelijke verzelfstandiging van Carambole binnen de KNBB te komen. Het
bepalen van eigen Carambolebeleid en financieel beleid zijn daarbij essentieel. Een geringe
aanpassing of verfijning van het huidige organisatiemodel zal niet voldoende zijn om aan de
wensen van onze leden tegemoet te komen.
In de vakantieperiode heeft het sectiebestuur een volle dag gewijd aan diverse zaken die in een op
te stellen beleidsplan voor de komende jaren aan de orde zullen komen. Gediscussieerd is o.a.
over een nieuw op te zetten contributiesysteem, herinrichting van de sectie Carambole (bestuur en
commissies) en de rol van regiocommissies.
In de komende maanden zullen in reguliere vergaderingen van het sectiebestuur ongetwijfeld meer
onderwerpen de revue passeren.
Rookbeleid
Het zal u niet ontgaan zijn dat er van overheidswege vanaf 1 juli jl. niet meer mag worden gerookt
in horeca-inrichtingen, sportaccommodaties, sportkantines e.d.
Wij realiseren ons terdege dat dit voor onze nog rokende leden minder aantrekkelijk is.
Om rokers tijdens door of namens de KNBB georganiseerde wedstrijden toch in de gelegenheid te
stellen een rokertje op te steken op de daarvoor bestemde plaatsen, kan gebruik worden gemaakt
van de pauze, die een speler halverwege een partij op grond van het Spel- en Arbitragereglement
kan verzoeken. Als daarmee in de praktijk soepel wordt omgegaan worden zowel de belangen van
rokers en niet-rokers gediend.
Kledingeisen
Op de website van de KNBB hebt u kunnen lezen dat voortaan ook in poloshirts mag worden
gespeeld, die via de KNBB zijn aangeschaft (met logo van de KNBB).
In verband hiermee hebben wij, vooruitlopende op aanpassing van de kledingvoorschriften,
besloten dat het voortaan ook is toegestaan te spelen in overhemd (met lange of korte mouw)
zonder strik. Dit geldt voor alle door of namens de KNBB georganiseerde wedstrijden. Uiteraard
blijft eenheid van tenue in een team gehandhaafd.

PERSBERICHT
KNBB kiest voor kleding van Nike

In 2011 bestaat de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) 100 jaar. Vooruitlopend op dit
jubileum heeft de KNBB gekozen voor een nieuwe strategie, een strategie om zich niet alleen
meer te gaan richten op groei en ontwikkeling van de biljartsport zelf maar ook door zich te richten
op meer samen binding van bonden en verenigingen binnen de biljartsport.
De KNBB wil dit bereiken door het aangaan van allianties met partijen die een meerwaarde kunnen
bieden voor de biljartsport. Samenwerkingsverbanden met het magazine Panorama (Panorama
Poolcup), Lotto (Lotto 9-ball Ranking) en met Teamwebs (teamwebsites binnen een Hyves-achtige
community) zijn recente voorbeelden van deze nieuwe richting.
Al geruime tijd is er een stijgende vraag onder spelers van de klassieke spelsoorten om het huidige
kledingreglement te versoepelen. De KNBB heeft als missie het huis te zijn voor alle biljarters in
Nederland en met een verruiming van de kledingeisen wil zij tegemoet komen aan de wensen van
haar leden. Binnen de spelsoorten Pool en Snooker wordt al geruime tijd in poloshirts gespeeld, dit
heeft tot nu toe alleen maar positieve gevolgen voor de ontwikkeling van deze spelsoorten
opgeleverd. Daarom heeft de KNBB besloten om vanaf komend seizoen ook binnen de
spelsoorten Carambole en Driebanden het spelen in KNBB-Nike poloshirts toe te staan.
De KNBB heeft gekozen voor kleding van het sportmerk Nike. Met kleding van Nike is de KNBB
verzekerd van kwalitatief hoogstaande sportkleding. Daarnaast zorgt de kleding van Nike voor een
positieve stimulans om het imago van de biljartsport naar een hoger niveau te tillen. Er zijn vele
sportmerken maar Nike sluit als toonaangevend sportmerk naadloos aan de groeistrategie van de
KNBB. Voor het leveren van Nike kleding is de KNBB een samenwerking met Sports@work en
voor de logistieke afhandelingen met De Graafschap/ wijbedrukkenalles.nl aangegaan.
De voordelen van de KNBB/Nike poloshirts?
- technisch hoogstaande sportkleding,
- jonger en sportiever imago van de biljartsport,
- binding tussen de verschillende disciplines,
- promotie van de KNBB,
- korting voor leden op hoge kwaliteit sportkleding
Hoe zien de poloshirts er uit?
Er zijn twee soorten poloshirts, namelijk een basispolo met korte mouwen en een luxe variant met
lange mouwen. Beide poloshirts zijn nu verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, rood, donkerblauw en
kobaltblauw en worden standaard voorzien met een speciaal voor deze poloshirts ontworpen
KNBB embleem.
Elke individuele biljarter, team, vereniging of zaal kan vanaf heden deze polo’s bestellen via de
webwinkel van de KNBB. Deze webwinkel is te benaderen via www.knbb.nl
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