Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole 10 december 2013
Geachte districts- en gewestelijke bestuurders,

Jeugdcommissie in beweging
Het aantal (jeugd)leden loopt de laatste jaren alleen maar terug. Er wordt ook al heel lang geroepen
dat we hier iets aan moeten doen.Naar aanleiding hiervan is de jeugdcommissie op dit moment met
aantal projecten bezig.
LOOTscholen
LOOTscholen zijn middelbare scholen waar jeugdige talenten onderwijs krijgen, maar naast het
onderwijs ook ruimte krijgen om hun sport te beoefenen.
De Stichting Biljartpromotie Zeeland is al een aantal jaren bezig met het organiseren van jeugdclinic
op de LOOTschool in Vlissingen.
Inmiddels zijn er 7 LOOTscholen in Nederland (Almelo, Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Almere, Leiden en
Rotterdam) die dit ook willen organiseren. De firma Loontjes Biljarts heeft de toezegging gedaan om
hier aan mee te willen werken en de KNBB heeft hierbij haar ondersteuning aangeboden.
Om dit project te laten slagen, zijn wij dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers rondom elke
bovengenoemde school om de schooljeugd op een verantwoorde wijze te begeleiden.
Vrijwilligers, die dit leuk vinden, kunnen zich opgeven hiervoor bij Sylvia de Heus, s.deheus@knbb.nl
of Cees Benschop,cees@jeugdbiljarten.nl
Scholencompetitie
De BiljartVereniging Horna uit Hoorn heeft het initiatief genomen om contact te zoeken met
verschillende middelbare scholen om een scholencompetitie te organiseren.
De animo onder de leerlingen viel eerlijk gezegd wat tegen, maar de aanhouder wint en dit initiatief
zal zeker een vervolg gaan krijgen.
Tijdens deze scholencompetitie werd voor de eerste keer het zogenaamde 5-Ball spel gespeeld. De
uitslag hiervan houdt u nog tegoed.
5-Ball
Het 5-Ball spel is een nieuw biljartspel wat op dit moment op een aantal plaatsen in Nederland wordt
uitgeprobeerd. De ballen voor dit spel zijn ontwikkeld door Simonis/Saluc, welke zelf ook zeer
enthousiast zijn over dit spel.
De naam van het spel zegt al, er wordt dus met 5 ballen gespeeld. Het is een nieuw flitsend biljartspel
wat vooral de jeugd moet enthousiasmeren voor de biljartsport.
Op dit moment kunnen we zeggen, dat het spel zeer enthousiast wordt ontvangen door de jeugd,
maar ook veel ouderen onder ons.
In een later stadium zullen we u verder informeren over dit biljartspel.

Jeugdkamp
Verder zijn we op dit moment aan het onderzoeken of het mogelijk is om in samenwerking met
België een jeugdkamp te organiseren. Hierin zal het biljarten en biljartles op de eerste plaats staan,
maar waar naast het biljarten ook andere leuke activiteiten zullen worden georganiseerd.
We hopen u ook hier binnenkort verder over te informeren.
Heeft u interesse of ideeën ? iets toe te voegen, maar bovenal, wilt u MEEHELPEN? Laat het ons
weten!
Sylvia de Heus,s.deheus@knbb.nl of Cees Benschop,cees@jeugdbiljarten.nl

Opleiding Biljartinstructeur
Er is de afgelopen 6 jaar heel veel energie gestoken om de opleiding voor Biljartinstructeur om te
zetten naar de normen van NOC*NSF.We waren hier ook heel ver mee. Er is ook een tweetal pilots
gedraaid. Daar hebben we heel veel ervaring mee opgedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de
huidige vorm van opleiden niet past binnen de KNBB structuur.
We hebben het een en ander geëvalueerd en zijn tot de slotsom gekomen, dat de “oude” vorm van
opleiden van de biljartinstructeurs de voorkeur heeft en het meest effectief is voor de biljartsport.
Er wordt op dit moment heel hard gewerkt om de “oude” opleiding Biljartinstructeur A en B te
herschrijven, waarbij een aantal elementen/onderwerpen worden toegevoegd vanuit de nieuwe
opleiding.
De opleiding Biljartinstructeur B heeft de hoogste prioriteit, daar wordt op dit moment alle energie in
gestoken om de opleiding zo snel mogelijk van start te laten gaan.
Het grootste gedeelte van deze opleiding is klaar en naar alle waarschijnlijkheid zal de eerste cursus
Biljartinstructeur B in het voorjaar van 2014 van start kunnen gaan.

Herstructurering Carambole
Nu de ALV van zaterdag 23 november akkoord is gegaan met de plannen van KVC om op te gaan in
de KNBB als geheel, zullen we met z’n allen moeten bekijken hoe we dit geheel gaan vormgeven in
de nieuw te vormen disciplines van de KNBB.
Het bestuur heeft een herstructureringscommissie in het leven te roepen die alle zaken met
betrekking tot KVC nader gaat onderzoeken en uitwerken. Indachtig aan het rapport Eekels zullen we
moeten gaan hervormen, willen we in de toekomst nog bestaansrecht hebben. We zullen moeten
proberen om de niet-gebonden-biljarters aan ons te binden. Dit zou op verschillende manieren
kunnen gebeuren. De nieuwe discipline carambole zou bijvoorbeeld 3 pijlers kunnen hebben:
topsport, prestatiesport en recreatieve sport. Wanneer we aan deze 3 pijlers ook financiële aspecten
verbinden, komen we heel dicht bij een “lidmaatschap op maat”.
De voorlopige herstructureringscommissie die dit zal gaan onderzoeken, bestaat uit: Mario van der
Laan, Wim Roseboom, Ad Koolen, Ton te Boekhorst en ondergetekende. Wij zouden graag zien dat
alle gewesten in de commissie vertegenwoordigd zijn. Aan de gewesten die nog niet
vertegenwoordigd zijn, de oproep om zich aan te melden via het bondsbureau. Het is de bedoeling
dat wij als commissie gevoed gaan worden vanuit de districten. Plannen met betrekking tot de
herstructurering kunnen worden ingediend bij de commissieleden. Op deze wijze willen wij werken
vanaf de basis.
Namens de commissie zullen alle districten een brief ontvangen waarin alles nog eens duidelijk
uiteen wordt gezet en waarin ook de emailadressen van de betrokken commissieleden komen.
Namens uw vereniging,
Jaap Labrujere

