NIEUWSBRIEF NR. 12 (JANUARI/FEBRUARI 2010)
In verband met de herinrichting van de bestuurlijke organisatie komen enkele commissies te
vervallen (commissie Libre-Kader-Band, commissie Wedstrijdleiders en de Landelijke commissie
Recreanten). In plaats daarvan komen de commissie Topsport en de commissie Breedtesport. De
commissie Reglementering Wedstrijdwezen, Jeugd en Arbiters blijven gehandhaafd.
Het bestuur heeft gemeend alle oud-commissieleden en de nieuwe commissieleden uit te nodigen
voor een bijeenkomst op zaterdag 6 maart a.s. in Zaal Verploegen te Wijchen.
Aldaar bestaat voor de nieuwe commissieleden gelegenheid met elkaar kennis te maken en op
gepaste wijze afscheid te nemen van vertrekkende commissieleden.

Logo Carambole.
In de afgelopen maanden was het nieuwe logo van Carambole al op uitnodigingen voor finales en
in Biljart Totaal te zien. Het is ontworpen door Arie Wennekes en Gerrit van de Put. Het
rechthoekige model is bedoeld voor briefpapier, wedstrijdformulieren e.d.
Het ovale model is gekozen voor het maken van stickers. Deze stickers zullen aan alle leden met
een bondsnummer worden aangeboden en worden binnenkort naar alle verenigingen
toegezonden. Het bestuur zou het toejuichen als het logo vele biljartkoffers en biljarttassen straks
zouden sieren. Dat geeft immers een gevoel van verbondenheid.

Aanmelding voor het basislidmaatschap.
In de nieuwsbrief van november/december 2009 is al de aandacht gevestigd op de invoering van
het basislidmaatschap. Binnenkort worden alle Carambole-verenigingen uitvoerig hierover per brief
geïnformeerd. Verenigingen die dit jaar (tot 1 december) leden aanmelden voor het
basislidmaatschap behoeven daarover pas in 2011 contributie te voldoen (€ 5,- per lid). Het
toegekende bondsnummer van ieder nieuw lid is tevens een lotnummer.
Tijdens de Algemene ledenvergadering (op 4 december 2010) zullen per gewest prijzen worden
verloot voor zowel het aangemelde lid als de vereniging. In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij
u informeren welke prijzen kunnen worden gewonnen.
Het beleidsplan van de KNBB-vereniging Carambole is eind 2009 door de districten goedgekeurd.
Vaststellen is één ding maar uiteraard is het de bedoeling hier de komende jaren ook uitvoering
aan te geven. Daarom is een werkgroep ingesteld om de landscompetities eens goed door te
lichten. Eind 209 is de werkgroep van start gegaan. Verschillende signalen uit den lande die ons
hebben bereikt zijn onder de loep genomen.

Autonomie districten.
Uitgangspunt is op de eerste plaats een zo groot mogelijke autonomie voor de districten. Wil men
op districtniveau met viertallen spelen in plaats van drietallen, dan is dat mogelijk.
Alleen op gewestelijk- en nationaal niveau moet dan wel met drietallen gespeeld worden. De
regelgeving wordt in veel gevallen op gewestelijk- en nationaal niveau versoepeld.
Districten behouden het recht om binnen hun districtsreglementen beperkingen/aanvullingen aan
te brengen. Wanneer de beperkingen/aanvullingen voor 1 augustus van het seizoen geaccordeerd
zijn door de commissie Sportzaken Carambole voorkomt u eventuele problemen bij de
vervolgkampioenschappen.

Competitievervalsing bij gewestelijke en nationale finales:
De Commissie Sportzaken Carambole moet in staat worden gesteld inzage te hebben in de
totstandkoming van de moyennes om competitievervalsing bij bovengenoemde finales te
voorkomen.

Minimaal beurtenverloop binnen een klasse:
Per klasse wordt zeer zorgvuldig, gebruik makend van bepaalde formules, gekeken naar het aantal
benodigde beurten per klasse. Het aantal te gebruiken beurten bij het aantal caramboles dient over
de gehele klasse zo dicht mogelijk bij elkaar te liggen.

Moyennetabel per klasse:
Per klasse is er een moyennetabel, daardoor kan het voorkomen dat een speler die in
verschillende klassen speelt, in de ene klasse een aantal caramboles moet maken dat lager c.q.
hoger is als in de andere klasse. Dit komt omdat er met een verschillend aantal beurten wordt
gerekend.

Tijdsduur wedstrijden:
Er is gestreefd naar een acceptabele eindtijd van de speelavond. Met name in de C1 klasse speelt
dit gegeven.

Makkelijk samenstellen van teams:
Een veel gehoorde klacht is dat het in verband met de huidige moyennegrenzen, moeilijk is een
team samen te stellen. Hierdoor worden teams soms uit elkaar getrokken en dat is niet wat wij
willen. Met de nieuwe tabellen wordt dit probleem een stuk minder.
Ook het instromen van collega-bonden wordt op deze manier eenvoudiger. Uit gesprekken met
collega-bonden is dit euvel duidelijk naar voren gekomen.

Tenslotte:
Het gaat te ver om op alles in detail in te gaan. Hiervoor heeft de commissie een bijeenkomst
belegd
met de districtscompetitieleiders op zaterdag 27 februari 2010. Tijdens deze bijeenkomst kan
iedereen haar of zijn opmerkingen kwijt.
Doelstelling is zoveel mogelijk teams samen te stellen en de leden zoveel mogelijk plezier te laten
beleven aan onze prachtige sport. Ook hier geldt “SAMEN MOET HET LUKKEN”.

Nationale Biljartdag in de Nationale Sportweek
Van 17 tot en met 24 april vind er in Nederland weer de Nationale Sportweek plaats. De Nationale
Sportweek is een vaste week in het jaar waarin de sport zichzelf samen met de ondersteuning van
diverse instanties maximaal onder de aandacht plaatst. Juist de Nationale Sportweek is bedoeld
om mensen op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met sport.
De KNBB Vereniging Carambole heeft besloten om voor het eerst met de Nationale Sportweek
mee te doen door het organiseren van de Nationale Biljartdag op zaterdag 17 april. Wij roepen alle
verenigingen hierbij op om mee te doen aan dit unieke initiatief en haar deuren op deze dag te
openen. Binnenkort ontvangen alle verenigingen meer informatie en de uitnodiging om mee te
doen.

Rookproblemen en biljarten.
Er bereiken ons met enige regelmaat klachten over het rookbeleid. Er zijn blijkbaar weer heel wat
biljartlokalen waar de asbakken op tafel staan. Dat baart ons grote zorgen. Iedere organisatie van
een eindstrijd dient schriftelijk te garanderen dat de wedstrijden afgewerkt moeten worden in een
rookvrije gelegenheid. Daarbij verbiedt de wet het roken in openbare gelegenheden en
biljartwedstrijden dienen in een openbare gelegenheid gespeeld te worden dus als er gerookt
wordt is dit in strijd met de wet. Wij zullen ons beraden hoe wij bij dit soort incidenten moeten
handelen.
Er bereiken ons tevens klachten over roken tijdens competitiewedstrijden. De eerlijkheid gebied
ons te zeggen dat wij in deze momenteel met de rug tegen de muur staan. Sommige
lokaalhouders geven aan veel inkomsten te verliezen als zij het roken verbieden. Als dat door het
district of gewest toch opgelegd wordt hebben zij liever dit soort wedstrijden niet meer in hun
lokaal. Daarom nogmaals gesteld “wij hebben momenteel niet even een oplossing voor de hand”.
Wij hebben het grootste begrip voor biljarters die teleurgesteld zijn over deze gang van zaken. Aan
de andere kant dienen wij de continuïteit van wedstrijden niet in gevaar te brengen en daarbij zijn
wij niet in staat om overal handelend op te treden. Daarom vragen wij uw begrip om een aantal
opties te bestuderen en deze tijdens onze ledenvergadering met u te bespreken zodat wij tot een
aanvaardbare oplossing komen.

Namens het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole,
Jaap Labrujere, voorzitter

