Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole –maart 2016
Beste biljartvrienden,
In het kader van vernieuwing van de biljartsport staan er de komende weken een paar zeer
interessante biljartevenementen op het programma.
Laten we beginnen met het “Open Brabants Kampioenschap driebanden klein voor
tweetallen”. De inschrijving is inmiddels geopend, dus biljarters in Brabant: schroom niet en
schrijf u in. Zie voor meer informatie www.driebandenkleinbrabant.nl ! Omdat wij het
damesbiljarten aan het promoten zijn verzoek ik ook de dames in Brabant om voor dit
kampioenschap in te schrijven en dan bedoel ik ook dames die lid zijn van collega-bonden. In
dat kader hebben wij tevens besloten om gezamenlijk met onze collega’s van de sectie
Driebanden de “Ladies Cup” te organiseren. Dit Europees biljartevenement, waaraan 24
dames uit diverse landen deelnemen, zal plaats vinden in Rosmalen. Er worden twee
disciplines gespeeld namelijk driebanden en libre. Dit evenement vindt plaats van 17 tot en
met 19 juni 2016.
Voor zaterdag 27 februari stond er in Beuningen (Overijssel) een 5 pins biljartkampioenschap
op het programma. Velen van u zullen dit onderdeel van de biljartsport (nog) niet kennen
maar het is beslist de moeite waard om daar eens naar te gaan kijken bij een volgende
gelegenheid. Zelf heb ik met deze biljartvorm voor het eerst kennis gemaakt in Italië (2012).
Vorig jaar tijdens de Europese kampioenschappen in Brandenburg stond deze discipline ook
op het programma en was het een mooi schouwspel om deze biljarters in actie te zien. De
KNBB omarmt dit initiatief van harte en hoopt dat dit opvolging krijgt. Wij zijn van plan om
hier een open Nederlands Kampioenschap aan te verbinden. Bij deze wil ik dan ook onze
dank uitbrengen naar de organisatie van dit toernooi.
Zoals u kunt lezen timmeren wij dus op diverse fronten aan de biljartweg. Momenteel
voeren wij gesprekken met Biljartpoint en ik kan melden dat deze naar wens verlopen. Om
dit product nog verder te ontwikkelen, hebben wij besloten om een projectgroep samen te
stellen die gemaakte afspraken bewaakt en zich samen met Biljartpoint gaat buigen over
verdere ontwikkelingen die wenselijk zijn in het automatiseren van onze mooie sport.
Wij zoeken in dit kader nog iemand die verstand van zaken heeft en toe wil treden tot deze
projectgroep. Wij kunnen stellen dat hier een grote uitdaging ligt, dus mijn vraag aan u is:
“Heeft u interesse om ons hierbij te ondersteunen”? Aarzel dan niet om mij te bellen (0615042270).
Al meerdere keren heb ik gezegd dat het “biljartlandschap in Nederland” te sterk verdeeld is
en dat is heel jammer want dit gaat altijd ten koste van de biljarter aan de tafel. Wij als KNBB
willen graag een rol spelen om biljartend Nederland meer met elkaar te verbinden. Soms
hoor ik nog steeds een bepaalde vorm van wantrouwen. Maar de KNBB is momenteel
financieel gezonder dan ooit en er zijn diverse constructies die een samenwerking mogelijk
kunnen maken. Vooral tegen de biljarters van onze collega-bonden wil ik zeggen: “Schroom

niet om aan KNBB biljartevenementen deel te nemen zoals de open kampioenschappen die
wij organiseren”.
Omdat op het gebied van PR en communicatie nog het nodige kan verbeteren, zal per 1
maart het bondsbureau versterkt worden met iemand die ons op dit gebied gaat
ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat - indien onze plannen aanslaan - er voor de
biljartende Nederlander veel winst behaald kan worden.
De Grand Dutch gaat binnenkort ook weer van start (16 t/m 19 maart). Deze vijfkamp die al
jaren in Haarlo wordt gespeeld, kan zich iedere keer weer verheugen op veel belangstelling.
Waar vindt men een gelijksoortig biljartevenement waar alle disciplines op topniveau
worden gespeeld en wie laat zich weer kronen tot beste allround biljarter van Nederland
anno 2016?
Graag vraag ik nog een keer om reacties en ook om ideeën om er gezamenlijk voor te zorgen
dat onze mooie sport nieuwe impulsen krijgt. Het potentieel aan biljarters(sters) in
Nederland is groot genoeg om met z’n allen aan een gezonde toekomst te werken.
Met een sportieve biljartgroet,
Jaap Labrujere
Enquête Commissie Breedtesport Carambole
De commissie heeft in februari een enquête uitgezet onder de districten en de gewesten van
KVC.
Hierbij is aangegeven dat het van groot belang is dat de teamleiders van de betrokken
verenigingen geraadpleegd worden.
Voor ons is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van deze enquête. Hun
antwoorden zullen zeker bijdragen om te komen tot een gedegen voorbereiding op de
vernieuwingen bij de persoonlijke kampioenschappen in 2017-2018.
Ook wat de teamcompetitie betreft staat er een aantal vragen in die betrekking hebben op
de competitie van 2015-2016. Deze antwoorden willen we graag gebruiken om voor het
nieuwe seizoen een update door te voeren.
Vernieuwingen gaan altijd gepaard met onverwachte zaken. Een voorbeeld hiervan is de
moyennebepaling op de helft van de competitie. Men kan hele scheve verhoudingen krijgen
als een speler of speelster op de helft van de competitie niet veel partijen heeft gespeeld.
Als dan ook nog de partijen met het hoogste en het laagste gemiddelde afvallen, geeft dit
een verkeerd beeld van de speelsterkte. Dit is voornamelijk gekomen omdat we dit seizoen
hiermee gestart zijn. We willen deze vorm van moyennebepaling op dezelfde manier doen
als in de kadercompetitie. Het gemiddelde wordt dan bepaald over de laatst gespeelde 12
partijen, waarbij de hoogste en de laagste partij afvallen. Als we volgend seizoen hiermee
doorgaan, is het probleem opgelost. Bij te weinig partijen op de helft van de competitie
worden de laatste partijen van het vorige seizoen ook meegerekend.
Al met al zijn we heel erg benieuwd wat de uitkomst van de enquête zal zijn.

Op 24 maart komt de commissie bijeen om de resultaten van de enquête te bespreken. Kort
daarna worden de districten en de gewesten over het resultaat hiervan geïnformeerd.
Piet Verschure
Portefeuille wedstrijdzaken KVC

Advertenties Biljartpoint
Vanwege het belang om aanvullende inkomsten te genereren waarmee een deel van de
kosten, die we voor het leveren van de software kwijt zijn, gedekt kunnen worden is er een
proef gestart van 1 maart tot 31 augustus. Deze proef moet uitwijzen of het tonen van
advertenties inkomsten genereert, maar ook moet deze proef nuttige informatie opleveren
zoals kennis over de mate van doorklikken, aantal views maar ook de mate van ergernis bij
gebruikers.

