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Beste biljartvrienden,
Namens het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole wens ik u allen een heel gezond,
gelukkig en sportief 2016 toe.
Het jaar 2015 heeft veel hoogtepunten gekend, denk maar eens aan de Europese
Kampioenschappen in Brandenburg en onze landsfinale in Nieuwegein. Er waren ook minder
positieve momenten zoals het niet doorgaan van de fusie. Maar, zoals Johan Cruijff ooit
heeft gezegd: ‘aan ieder nadeel zit ook weer een voordeel’. En dat is ook van toepassing op
dit gebeuren.
Het benoemen van de sectievoorzitters in het bondsbestuur is een goede zaak. Ik constateer
tevens dat er momenteel binnen de KNBB een hele positieve sfeer is ontstaan, er wordt op
een prettige wijze met elkaar samengewerkt en dat doet mij/ons deugd. De neuzen staan
dezelfde kant op en er is meer begrip voor elkaar ontstaan. De projectgroep
“Meerjarenbeleid KNBB 2016-2020” maakt goede vorderingen en in het voorjaar van 2016
zal dit KNBB beleidsplan gepresenteerd worden. Het concept beleidsplan van de KVC zullen
wij daar waar gewenst aan aanpassen. Na het niet doorgaan van de fusie zijn wij niet bij de
pakken neer gaan zitten maar hebben we de draad direct opgepakt en onze blik en visie
gericht op de toekomst.
Voor mij is duidelijk dat wij ons nu bevinden op een kruising van wegen. Laten wij alles rustig
over ons heen komen of gaan wij nieuwe initiatieven ontwikkelen om onze sport nieuwe
impulsen en elan te geven? Duidelijk is dat ons ledenvolume in de laatste 5 jaar met 8
procent is afgenomen. Duidelijk is ook dat de belangstelling en interesse in de biljartsport
tanende is, daarom hoop ik dat wij samen met onze collega-bonden en verenigingen dit tij
kunnen keren. Natuurlijk zijn er gelukkig uitzonderingen en die moeten we koesteren, maar
de eerder genoemde trend volgen en niets doen is een bedreiging. Als wij erin slagen om
meer samen te werken en nieuwe biljartvormen en competities op zetten, zal dit leiden tot
nieuwe impulsen en dan kan het ineens fors de goede kant opgaan.
Wat wij wel ervaren is het feit dat vooral in de dagcompetitie (waarin veel ouderen spelen)
geen terugloop is maar juist een lichte toename van leden is te bespeuren. Dit is absoluut
een positieve trend.
Dan wil ik ook nog even terugkomen op de kledingvoorschriften. Momenteel is er al veel
mogelijk, men hoeft niet in een zwarte pantalon en met gilet aan te biljarten maar natuurlijk
mag dit wel. Nu al is toegestaan om in nette polo of shirt te biljarten en de kleur van de
pantalon is ook al jaren geleden vrijgegeven. Er is nogal wat ophef geweest over de jeans of
spijkerbroek en de mooie vrijetijdsschoenen. Maar beste mensen, een mooie nette
spijkerbroek met een paar nette moderne schoenen moet toch ook kunnen? Zeker als wij de
jongeren onder ons tegemoet willen komen en van het oubollige imago af willen, zullen wij
bereid moeten zijn om te veranderen.
De laatste maanden komen wij vaak in de publiciteit en daaruit kunnen we opmaken dat er
wel degelijk interesse is. Ook diverse initiatieven om de jeugd te enthousiasmeren zoals in

Oegstgeest is gebeurd, laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om onze sport de
nodige nieuwe impulsen te geven. Juist dat gegeven stemt ons tot genoegen en geeft ons de
inspiratie om op deze weg door te gaan.
De laatste weken is er commotie ontstaan over het invoeren van de nieuwe
moyenneberekeningen. In het kader van vernieuwing is hier breedvoerig overleg over
geweest en ook informatie over gestuurd maar als bestuurder dien je te allen tijde het
voortschrijdend inzicht te laten prevaleren. Wij hebben daarom besloten om hier nog eens
goed naar te kijken en daar waar gewenst zullen wij dit in overleg met de districten
aanpassen.
De pilots voor de provinciale kampioenschappen in Noord-Holland en Noord-Brabant staan
in de steigers. Dit initiatief vergt veel menskracht en inzet. De inschrijving in Noord-Holland
is al geruime tijd geopend, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het aantal
inschrijvingen nog niet is wat wij ervan verwachten. Daarom doe ik bij deze een beroep op
een ieder en speciaal op de uitbaters van de biljartlokalen om dit kampioenschap
driebanden klein derde klasse te promoten en te trachten zoveel mogelijk biljarters hiervoor
te enthousiasmeren. Deze kampioenschappen kunnen voor iedereen die deze sport
beoefent of een warm hart toedraagt van grote toegevoegde waarde zijn. Meer wedstrijden,
dus meer lokalen, nieuwe tegenstanders, kortere reisafstanden en naar wij hopen meer
deelnemers zodat de kampioenschappen nog uitdagender en spannender worden. Zoals
gezegd zijn er al heel wat vrijwilligers bezig met de voorbereidingen en de organisatie van
deze kampioenschappen en bij deze wil ik hen ook bedanken.
Maar … wij kunnen dit niet alleen: wij hebben daarbij u als lezer van dit artikel hard nodig.
Daarom mijn oproep “schrijf in en doe mee”, want u bent allemaal van harte welkom. Of u
nu wel of geen lid bent van de KNBB!!!
Tegen de biljarters van de collega-bonden en die biljarters die helemaal geen lid zijn van een
bond of vereniging zeg ik nogmaals “doe mee en laten wij met alle biljarters van Nederland
hier een succes van maken”. Kijk voor meer informatie op
www.provincialekampioenschappen.nl
Groet, Jaap Labrujere

