Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – juni 2014
Stof ter overweging
Biljartvrienden,
De onlangs gehouden informele overlegronde en vervolgens de algemene ledenvergadering
heeft bij mij de indruk gewekt dat onze plannen om tot één KNBB te komen door praktisch
alle districten gedragen wordt. Het vertrouwen in één KNBB is er weer en dat komt wellicht
door het feit dat onder andere de financiën en de processen hiervoor op orde zijn. Dit is niet
zonder slag of stoot gegaan.
In de laatste ALV werd reeds gesproken over het drastisch terug brengen van het
debiteurenbestand. Ik wil hier nogmaals stellen dat Bart Schoneveld hier voor Carambole
een hele grote bijdragen aan heeft geleverd. En natuurlijk wil ik tevens allen die hun steentje
hieraan hebben bijgedragen van harte bedanken, Bart in het bijzonder.
Op ons besluit om het damesbiljarten aan te passen, is veel gereageerd. Wij hebben daarom
besloten het genomen besluit te heroverwegen. Wij zullen u hierover verder informeren.
Het einde van het biljartseizoen nadert met rasse schreden, een moment om ook eens na te
denken over de inrichting van onze vereniging, straks de inrichting van onze discipline
"klassieke spelsoorten".
Vernieuwing is zeker voor de biljartsport nu van groot belang. Twee jaar geleden hebben wij
(uw bestuur) al eens gebrainstormd over een andere inrichting van de KNBB Vereniging
Carambole. Het organiseren van provinciale kampioenschappen is toen ook aan de orde
geweest. Persoonlijk ben ik hier een groot voorstander van. Ten eerste spreekt een
provinciale titel de biljarter naar mijn mening meer aan dan een districtstitel. Ten tweede
creëer je zo een samenwerking tussen districten. Ten derde kun je het organiseren van
"open provinciale kampioenschappen" overwegen. Iedere biljarter mag inschrijven en
inschrijvers die geen lid zijn van de KNBB betalen een verhoogd inschrijfgeld en zijn dan
automatisch voor 1 jaar lid, dus is de kans groot dat dit ledenwinst op zal leveren. Wellicht
dienen zich meer biljarters aan en dit vergroot weer de uitdaging.
Wij constateren dat inschrijvingen voor persoonlijke kampioenschappen helaas afnemen,
dus is dit misschien een stap die dit fenomeen compenseert.
Ten vierde is de organisatie goedkoper, zowel voor de biljarter als voor de KNBB.
Men verkrijgt op deze wijze meerdere kampioenen die strijden om de nationale titel, men
kan diverse constructies bedenken om tot een fraaie eindstrijd om de nationale titel te
komen. Zo spaar je gewestelijke kampioenschappen uit.
Neem Limburg als voorbeeld: de drie KNBB districten gaan onder auspiciën van het gewest
ZN in overleg met elkaar en verdelen de organisatie van de diverse kampioenschappen.
Onder andere biljarters uit de "Midden Limburgse Biljartbond" kunnen dan ook inschrijven

maar betalen een verhoogd inschrijfgeld. Zo werkt men toe naar een algemeen kampioen
van Limburg in alle klassen.
De voorronden kunnen op postcode georganiseerd worden. De kampioenen plaatsen zich
dan direct voor de nationale titelstrijd. Dit lijkt mij ook de weg te openen naar eventuele
provinciale districten. Momenteel hebben veel districtsbesturen te kampen met een
onderbezetting, dus zou dit fenomeen ook voor een belangrijk deel opgelost kunnen
worden.
De commissie Herstructurering Carambole onder leiding van Piet Verschure is druk bezig
met het herinrichten van onze discipline. Het district Duinstreek heeft een rapport opgesteld
waarin aanbevelingen zijn opgenomen die ons erg aanspreken en die ook al eerder bij ons
als bestuur aan de orde geweest zijn. Het bovenstaande is wellicht de moeite waard om
eens te overdenken tijdens uw vakantie en te bespreken met uw medebestuurders. Ik heb
gemeend hiermee een discussie aan te zwengelen en ik zou dit graag bespreekbaar willen
maken. Wellicht wilt u reageren op dit schrijven. Dat zou ik zeer op prijs stellen en ik verzoek
u uw op- en aanmerkingen te sturen naar onze secretaris (secretaris@knbb-carambole.nl).
Bij voorbaat alvast bedankt!
Bij deze wens ik alle biljarters die nog strijden om een titel veel succes en daarna voor een
ieder een fijne vakantie toegewenst.
Groet , Jaap Labrujere

