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Beste mensen,
Deze bijdrage in Biljart Totaal staat in het teken van de Commissie Breedtesport
Carambole (CBC). Ik wil hierbij nader uiteenzetten welke personen deel uitmaken
van deze Commissie en wat de Commissie doet. De CBC bestaat uit de gewestelijke
voorzitters Ad Koolen, Gijs van Rijn, Wim Roseboom, Wim Schmitz, onze secretaris
van de KNBB Vereniging Carambole Janneke Horneman en Cees Benschop, die zitting
heeft namens de jeugd. Verder hebben ook zitting Hans de Jager namens de
kadercompetitie en Frans Schröder voor “Dagbiljart”. Ondergetekende is als
portefeuillehouder Breedtesport voorzitter van de Commissie. Frans van Hoeve, de
man achter de tabellen in de biljartwereld die deze materie professioneel benadert
en verwerkt, is adviseur van deze groep.
Misschien is voor jullie de biljartterm “Dagbiljart” enigszins vreemd. De uitleg is als
zovaak heel simpel: het zijn de mensen die overdag biljarten. Eerder werd deze
groep “Recreanten” genoemd. Later werd gesproken over de “Dagcompetitie”. Het
woord competitie roept associaties op met de teamcompetitie. Dit is ook het geval.
Maar velen weten niet dat er overdag ook Persoonlijke Kampioenschappen worden
gespeeld in de diverse districten en dat er ook Nationale Kampioenschappen worden
gespeeld. Het is dus zaak dat we de verschillende competities namen geven die de
lading dekken. Met betrekking tot de senioren zouden we voortaan de begrippen
“Dagbiljart” en ”Avondbiljart” kunnen gebruiken. Maar misschien hebben lezers
onder jullie wel een betere naam.
In verschillende districten wordt het Dag- en Avondbiljart strikt gescheiden
georganiseerd. Er wordt gewerkt met aparte besturen en wedstrijdleiders. Binnen
Carambole zou het toch zo moeten zijn dat alle biljarters verenigd zijn onder één
districtsbestuur. “Dagbiljart” is een sterk groeiende categorie. Veel senioren zien er
tegenop om ’s avonds de deur nog uit te gaan en zeggen dan de avondcompetitie
vaarwel en gaan lekker in de middag biljarten. Deze tak binnen onze biljartsport was
tot voor kort niet vertegenwoordigd in de Commissie Breedtesport. Ik heb daarom
Frans Schröder gevraagd om de Commissie te komen versterken. Van zijn expertise
wordt nu dankbaar gebruik gemaakt. Frans heeft ook te kennen gegeven dat hij
bereid is districten te helpen met het opzetten van competities in het “Dagbiljart”.
Zowel voor de teamcompetitie als voor de Persoonlijke Kampioenschappen. Ik denk
dat binnen Carambole een taak voor de besturen is weggelegd om deze biljarters
binnen te halen. Verder moeten we meer actief worden om leden te werven en onze

competities aantrekkelijker maken voor potentiele leden. In een vergrijzende
organisatie loopt het ledenaantal terug.
Het motto “Stilstand is achteruitgang” is in de huidige situatie op het carambole
gebeuren duidelijk van toepassing. Dit is het volgende punt dat ik aan de orde wil
stellen. Binnen de CBC houden we ons ook nadrukkelijk bezig met vernieuwingen in
het wedstrijdwezen. Vernieuwingen gaan altijd gepaard met tegenwerking. Voor een
aantal leden hoeft de verandering niet zo nodig. “Het gaat al jaren goed zo”, is een
veel gehoorde kreet! Waarom dan deze vernieuwingen c.q. veranderingen?
Het is algemeen bekend dat het aantal deelnemers bij de Persoonlijke
Kampioenschappen terugloopt. Het is het doel van de CBC om dit te stoppen en
weer een opgaande lijn te krijgen. Wij zijn op dit moment druk bezig om een
systeem uit te werken waarin we in bepaalde groepen met intervallen gaan werken.
We hebben dit jaar proef gedraaid met de samenvoeging van de 6de en 5de klasse
libre. We moeten ook eerlijk toegeven dat de invoering hiervan niet de
schoonheidsprijs verdient. Veel districten spelen juist deze finales en
voorwedstrijden voorafgaand aan het volgende seizoen en hebben dit dus op de
oude manier gespeeld. Momenteel ben ik aan het inventariseren hoe dit geland is in
de districten en de gewesten. De tot nu toe binnen gekomen reacties zijn heel
uiteenlopend.
Terugkomend op het feit dat sommige klassen in de Persoonlijke Kampioenschappen
vooruit gespeeld worden, maakt het voor de CBC wel erg moeilijk om veranderingen
door te voeren. Zoals het nu is, moeten we bijna twee seizoenen vooruit denken om
competities en Persoonlijke Kampioenschappen aan te passen aan de behoeften van
deze tijd. Het zou mooi zijn als alles in één seizoen geregeld zou kunnen worden.
Met alle bovenstaande gegevens zijn we vanaf het begin van het seizoen druk aan de
slag gegaan en binnenkort komen we met onze voorstellen naar de wedstrijdleiders
van de districten en de gewesten. Ook de reglementen voor promotie en degradatie
moeten nodig tegen het licht gehouden worden en op een modernere leest
geschoeid worden. In de districten en de gewesten werken vele vrijwilligers die
dagelijks met deze materie omgaan en kunnen ons dan ook de juiste feedback geven
omtrent onze plannen. Deze opmerkingen en toevoegingen zullen we dan verwerken
in de plannen en zo hopen we samen de wedstrijdsport een update te geven.
Aangezien sommige dingen niet zo snel gaan als je zelf graag zou willen en de nodige
reglementen aangepast moeten worden, kunnen de nieuwe plannen niet op korte
termijn ingevoerd worden en mikken we op het seizoen 2016-2017. Voor het
seizoen 2015-2016 blijft naar het zich nu laat aanzien alles bij het oude. Wel zullen
we dit jaar nog de moyennebepaling in de teamcompetitie vereenvoudigen en een
facelift te geven. Wij houden jullie als Commissie Breedtesport op de hoogte.
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