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Sinds kort heeft de KNBB vereniging Carambole een pagina in “BILJART-totaal”
om
vermeldingwaardige feiten te publiceren. Tevens komt dit nieuws ook op onze website te staan. De
nieuwsbrief is hierdoor in feite een beetje overbodig geworden. Wij hebben echter besloten om in
uitzonderlijke gevallen toch een nieuwsbrief uit te laten die gericht zal worden aan alle verenigingen en
abonnees.
Vragen / opmerkingen van leden.
Met enige regelmaat komen er bij het bestuur vragen/opmerkingen van leden of verenigingsbestuurders
binnen over bepaalde onderwerpen. Veelal gaat het om zaken waarvoor men bij het districtsbestuur moet
zijn. Wanneer een speler het niet eens is met een besluit van het districtsbestuur dan dient de speler dit
met het bestuur van zijn vereniging te bespreken. Wanneer het bestuur de mening deelt dan kan het
verenigingsbestuur de kwestie onder de aandacht van het districtsbestuur brengen. Is de vereniging het
niet eens met de conclusie van het districtsbestuur dan kan de zaak voorgelegd worden aan de algemene
ledenvergadering van het district. Dat is het hoogste orgaan.
Het is voor het bestuur van de KNBB vereniging Carambole ondoenlijk om vragen van 25.000
individuele leden te beantwoorden, waarbij het in de meeste gevallen een districtsaangelegenheid is.
Uit een onlangs binnengekomen bericht blijkt dit weer overduidelijk. In dat bericht zijn opmerkingen
gemaakt over de Landscompetitie. Het desbetreffende lid vindt dat het op de competitieavond in de C3
klasse te laat wordt en is van mening dat dit komt door het aantal te maken caramboles. Echter dat is niet
de werkelijke reden. Het aantal te maken caramboles is gestoeld op drie spelers per team. Wanneer een
district besluit om met 4 spelers per team te spelen (dat afwijkt van het competitiereglement) is dat de
werkelijke oorzaak. Dit is bij uitstek een zaak van het district en niet van het bestuur van de KNBB
vereniging Carambole. De vereniging zal zich in zo’n geval dus primair moeten vervoegen bij haar
districtsbestuur. Tevens wordt de opmerking gemaakt dat wanneer het team kampioen wordt en naar het
gewest mag, en daarna eventueel nationaal, een speler af moet vallen omdat op die niveaus met drie
personen per team wordt gespeeld. Ook dit is het gevolg van een door het district genomen besluit dat
afwijkt van het landelijk competitiereglement.
Voorts constateren wij dat het de leden niet helemaal duidelijk is waarom een speler die in verschillende
klassen meespeelt een verschillend aantal caramboles moet maken. Een uitgebreid onderzoek heeft
aangetoond dat bijvoorbeeld een C1 speler die meespeelt in de C2 klasse een behoorlijk aantal meer
beurten de kans krijgt om zijn caramboles te maken en dus in het voordeel is. Het gaat er in feite om dat
wanneer een speler niet deelneemt aan wedstrijden in een klasse waarin hij op grond van zijn moyenne
thuishoort dan een correctie plaatsvindt in het aantal te maken caramboles om beide spelers een gelijke
kans te geven om de partij met winst af te sluiten. Dat is de reden dat wij voor elke klasse een eigen
moyennetabel hebben gemaakt om de winstkansen wat meer in evenwicht te brengen. Een voorbeeld, een
speler in de C1 klasse heeft gemiddeld 23 beurten nodig om zijn aantal caramboles te maken. Speelt deze
speler in de C2 klasse krijgt hij of zij gemiddeld 31 beurten om aan zijn of haar aantal caramboles te
komen. Duidelijk willen wij stellen dat het hier om een “gemiddeld aantal beurten” gaat dat vastgesteld
is over een lange periode. Uitzonderingen zullen er altijd zijn.
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