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Machtiging automatische incasso contributie.
Bij deze willen wij nogmaals een oproep doen aan de penningmeesters van de verenigingen die ons nog
niet hebben gemachtigd. Indien alle verenigingen een machtiging tot automatische incasso verstrekken en
zorgen voor een toereikend banksaldo bespaart dat veel werk en kosten. Met deze besparing krijgen we
weer meer armslag om onze producten te verbeteren. Momenteel heeft iets meer dan de helft zich
aangemeld maar wij streven naar 90%. U weet dat wij zo zuinig als mogelijk omspringen met uw
contributiebijdrage, dus vragen wij u “machtig ons a.u.b. ”
Jubileumboek 100 jaar KNBB.
De horizon van het seizoen komt alweer tevoorschijn. Het betekent dat er bij tal van verenigingen weer
bijeenkomsten worden gehouden, waar ook de prestaties van de leden aan de orde komen. Deze
prijsuitreikingen gaan altijd gepaard met bekers, plaquettes en lintjes.
Om dat eens te doorbreken en mensen die het verdienen om een mooi cadeau te krijgen, mag ik u wellicht
het jubileumboek 100 jaar biljarten van de KNBB aanbevelen. Voor wie het nog niet in handen heeft gehad:
het is een prachtig boekwerk geworden waarin alle facetten van de biljartsport en de organisatie aan de
orde komen. Het boek telt 192 pagina’s en geeft een prachtig beeld van de biljartsport in al die jaren. Het
boek kost € 29,50 en is via www.100jaarbiljarten.nl verkrijgbaar. U zult ongetwijfeld iedere biljartliefhebber
er een plezier mee doen.
Woerdense Biljart Bond.
Na een interessante en leerzame periode van ongeveer 2 jaar overleg kunnen we aangeven dat er een
vorm van overeenstemming is bereikt over de wijze van samenwerking tussen de KNBB Vereniging
Carambole en de Woerdense Biljart Bond. Leerzaam omdat dit voor ons en ook voor de WBB de eerste keer
is dat er op deze wijze overleg is gevoerd. De WBB bestaat 60 jaar en heeft ongeveer 850 leden dus niet
zomaar een biljartbond. Logisch dat deze bond grote waarde hecht aan behoud van de eigen identiteit en
autonomie. Stap voor stap zijn we elkaar genaderd waar steeds het respect voor elkaar voorop stond. Deze
vorm van communicatie heeft ertoe geleid dat de WBB heeft besloten een proefperiode van samenwerking
met ons aan te gaan. Een periode waarin wij aan elkaar kunnen wennen, waar regelmatig geëvalueerd
wordt of een en ander naar wens verloopt of dat er bijgestuurd moet worden. Tijdens deze periode van 3
jaar zal de WBB bepaalde diensten van ons bondsbureau afnemen. Gesteld kan worden dat beide partijen
content zijn met het behaalde resultaat en de overtuiging hebben dat samenwerking de biljarter aan de
tafel alleen maar ten goede zal komen. Interessant ook omdat dit resultaat ook gezien kan worden als een
opmaat voor samenwerking met meerdere collega‐bonden.
VG biljarten.
Onder het motto “Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig” worden er jaarlijks 2 Nationale
Kampioenschappen gespeeld voor verstandelijk gehandicapten, te weten: NK voor teams. De teams
kunnen zich via voorrondes hiervoor plaatsen. En NK individueel (P.K.). Hiervoor kunnen de
spelers/speelsters zich individueel inschrijven tot maximaal 48 deelnemers. Het streven is om zoveel
mogelijk deelnemers mee te laten doen van alle verenigingen. Om aan een NK mee te kunnen doen, is een
ondergrens gesteld van 7 caramboles.

Daarnaast is er dit jaar een toernooi georganiseerd voor die spelers/speelsters, die niet kunnen voldoen
aan de minimale eis van 7 caramboles om deel te kunnen nemen aan een NK. Dit jaar wordt het PK
ingedeeld in 2 klassen, rekening houdend met de moyennes van de spelers/speelsters. Op 26 juni 2011
wordt het PK individueel gehouden in Biljart en Dartcentrum Osdorp, Jan Rebelstraat 24, Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Dick van Egmond, mobiel: 06‐21556428 of e‐mail: kloesunlimited@ziggo.nl
Naast genoemde 2 NK’s worden er ook met regelmaat toernooien georganiseerd voor rolstoelbiljarters.
Deze toernooien staan vermeld in Biljart Totaal in de wedstrijdkalender. Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot:
Jan Versprille, tel. 078‐8432325 of e‐mail: secretaris@rbnl.nl

Landsfinale 24 – 26 juni 2011.
Met rasse schreden naderen we het einde van het seizoen, vele gewestelijke finales worden momenteel
afgewerkt en de finales van de persoonlijke kampioenschappen bevinden zich ook in de eindfase. Bij deze
wil ik een ieder veel succes toewensen in zijn of haar strijd om het hoogst haalbare. In het weekeind van 24
tot en met 26 juni worden de teamfinales gespeeld. Deze finales staan ook in het teken van 100 jaar KNBB.
Wij streven ernaar om het jubileum‐ jaar in dit weekeind waardig af te sluiten. Besloten is deze drie dagen
af te sluiten met een barbecue voor spelers, arbiters en schrijvers.
NK Bedrijvencompetitie
In het kader van ons 100 jarig jubileum hebben wij Sportcomplex Merwesteijn een week langer tot onze
beschikking. Wij hebben besloten een NK bedrijvencompetitie te organiseren op dinsdag 28 juni. Diverse
teams hebben zich hiervoor aangemeld.
Arbitertoernooi
Ook zal er op dinsdag 28 juni een toernooi voor arbiters worden georganiseerd. De voorbereidingen
hiervoor zijn reeds in gang gezet.
Vrijwilligerstoernooi
Op woensdag 29 juni organiseren wij een toernooi voor de besturen van districten en gewesten. Ook de
leden van de diverse commissies, ereleden en leden verdienste worden hiervoor uitgenodigd.

Groet, Jaap Labrujere.
Voorzitter KNB Vereniging Carambole.

