Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – mei 2015
GEEN FUSIE, MAAR WEL MET VOLLE KRACHT VOORUIT!
Nu een fusie tussen KNBB en KVC van de baan is, komt er voor vele bestuurders
meer tijd beschikbaar om zich te wijden aan zaken die even wat op de achtergrond
zijn geraakt maar minstens zo belangrijk zijn. Hieronder geven we in het kort onze
visie op het fusieproces en een blik naar de toekomst.
Wat ging er niet goed?
Heel duidelijk is naar voren gekomen dat een toekomstvisie werd gemist op alle
onderdelen van het beleid, doch vooral op financieel gebied. De niet sluitende
begrotingen van Pool en de KVC waren de aanleiding voor een discussie over de
financiën op de lange termijn. Nog steeds bestaat de vrees bij een deel van KVC dat
de kleine secties zichzelf niet kunnen bedruipen. Ook de communicatie met diverse
geledingen in de organisatie was onvoldoende.
Hadden we dan geen toekomstvisie?
Bij de opstelling van het fusiedocument hebben beide besturen zich op het
standpunt gesteld dat daarin globaal de koers van de KNBB zou kunnen worden
aangegeven, maar dat verdere uitwerking moest worden overgelaten aan het nieuw
te benoemen bestuur.
Eenheid van bestuur
Het belangrijkste doel van een fusie was eenheid van bestuur te bewerkstelligen.
Minder bestuurslagen en daardoor slagvaardiger.
Financieel beleid
Slinkende ledenaantallen en vermindering van subsidies nopen meer dan in het
verleden tot het maken van keuzes. Het komt er in feite op neer dat de tering naar
de nering moet worden gezet, indien we het opgebouwde eigen vermogen in stand
willen houden. Nog nimmer is de financiële administratie van de bond zo
transparant geweest. De penningmeester kan thans op elk moment de meest
actuele stand van de financiën zien. Voortaan zal erop moeten worden toegezien dat
begrotingen en rekeningen van een heldere toelichting zijn voorzien. Vaak horen we
nog kritiek op het financiële beleid onder verwijzing naar het verleden. Dit doet geen
recht aan hen, die ervoor hebben gezorgd dat de KNBB thans financieel gezond is en
dat moet blijven. Financieel gezond blijven betekent ook dat alle secties zichzelf
financieel moeten bedruipen, hierover kan geen enkel misverstand bestaan. In tijden

van schaarste zullen we creatief moeten zijn om te kijken naar hoe we de
wedstrijdsport efficiënter kunnen organiseren en daarop kunnen besparen. Ideeën
hierover zijn van verschillende kanten al aangedragen en zullen ongetwijfeld in de
komende maanden op haalbaarheid worden getoetst.
Ledenwerving
Aan ledenwerving zal in de komende tijd hoge prioriteit moeten worden gegeven.
Om nieuwe leden te kunnen aantrekken is echter meer nodig dan een aantrekkelijk
wedstrijdaanbod tegen een redelijke contributie. Daarvoor is ook nodig dat binnen
alle geledingen van de KNBB een cultuur ontstaat van “de KNBB, dat zijn wij”.
Communicatie
Achteraf bezien kunnen we vaststellen, dat de communicatie tijdens het fusieproces
beter had gekund. Het bestuur van KVC heeft wel al het mogelijke gedaan om de
districten tussentijds over de stand van zaken te informeren. Waar al jaren behoefte
aan bestaat is een meer gestructureerde aanpak van communicatie en PR die zich
richt op werving. De vraag is: moet de KVC een eigen PR en communicatie voeren of
is het raadzaam dit gezamenlijk te doen? Wij zullen hier voorstellen voor maken en
die voorleggen aan de ALV van 13 juni.
Tenslotte en hoe nu verder
Uit alle berichten (dus ook de mail van het district Duinstreek) die tot ons zijn
gekomen, zullen we vaststellen wat raadzaam is om over te nemen c.q. zo spoedig
als mogelijk in gang te zetten. We zijn al aan de slag met vernieuwingen zoals de
inmiddels voorgestelde wijzigingen in de landscompetitie, maar voorstellen omtrent
open provinciale kampioenschappen etc. volgen nog. En het is de bedoeling om in
2015 nog een pilot op te zetten met betrekking tot het 5 ball project.
Voor wat betreft kostenbesparingen willen we de gehele organisatie toetsen aan de
vraag of het efficiënter en goedkoper kan. Ook gaan we bekijken of we bijv. NK’s met
6 deelnemers moeten laten spelen of dat we de landsfinales kunnen decentraliseren.
Op korte termijn gaan we, met ondersteuning van Bart Schoneveld en Bennie Beek,
een door u gedragen beleidsplan maken met hieraan gekoppeld een financiële
meerjarenvisie. Uiteraard zullen we ook bezien of een andere contributiestructuur
noodzakelijk en mogelijk is.
Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en voorstellen.
Namens het bestuur van de KVC
Jaap Labrujere
(vervolg volgende pagina)

A-instructeur
Op zaterdag 18 april jl. werd op het bondsbureau in Nieuwegein het examen Ainstructeur nieuwe stijl afgenomen.
Eind vorig jaar hadden zich twaalf kandidaten aangemeld om deze cursus te gaan
volgen. Dit waren in alfabetische volgorde: Jacques de Beurs uit Maarssen, Edwin
Brouwer (Beverwijk), Roger Cleuskens (Stein), Onno Dekker (Haarlem), Rob van Es
(Ede), Wubbo Haayer (Beilen), Antonio Havenaar (Wormerveer), Henk Heller (Den
Haag), Hans de Ridder (Asperen), Hein Smit (Velserbroek), Dick van Tent (Spankeren)
en Jean Verbeet (Doorwerth).
Hierbij dient vermeld te worden dat Hans de Ridder om privé-redenen de cursus niet
heeft afgemaakt en halverwege is afgehaakt. Alle cursisten zijn inmiddels geslaagd.
De cursus werd gegeven in Vianen in het MFC Stadshof, waar we de beschikking
hadden over twee tafels. De duur van de cursus was 7 zaterdagen van 10.00 tot
15.00 uur. Hiervan mocht men één keer verzuimen. Op de extra dag liet bijna
niemand verstek gaan omdat men het bijzonder interessant vond wat er tijdens de
cursusdagen werd aangeboden.
De cursisten moesten een portfolio maken waarin de testen, lesvoorbereidingen en
examens werden verzameld.
De docenten waren Lion de Leeuw en Piet Verschure. Lion de Leeuw is een exereklasser die zich na zijn actieve carrière heeft toegelegd op het geven van lessen
en ook heel actief is in de mentale begeleiding van sporters. Dit laatste doet hij in
alle takken van sport. Piet Verschure is bestuurslid van KVC met de portefeuilles
Breedtesport en Topsport. Piet heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs op de
middelbare school. Hij is aan deze cursus toegevoegd om vooral de didactische
principes van het lesgeven uit te leggen en te verduidelijken en is tevens de
samensteller van de reader van de A- en de B-cursus biljartinstructeur.
Wat in deze cursus vooral van belang is, is dat de cursisten leren “lesgeven”. Het zijn
vaak hele goede biljarters die graag hun kennis en kunde over willen dragen aan de
beginnende of reeds gevorderde biljarter.
Hierbij komen verschillende aspecten aan de orde. Op de eerste plaats de theorie
van het biljarten. Om een paar voorbeelden te noemen: Wat gebeurt er met de
ballen na een botsing? Wat is de loop van een bal? Hoe leer je op een verantwoorde
manier iemand piqueren en masseren? Vervolgens wordt besproken op welke
manieren je dit aanbiedt aan de leerlingen.
Over het algemeen is het grootste probleem bij nieuwe cursisten dat men denkt als
speler en niet als instructeur. Tijdens de cursus proberen we hieraan te werken.
Een ander aspect waaraan de nodige aandacht is geschonken is de mentale
begeleiding.

Dit was voor de cursisten een eyeopener. Lion wist dit met verve te brengen met
veel anekdotes en opgedane ervaringen in zijn omgang met topsporters.
Een ander aspect is de spelopbouw en de manier van trainen, die ook aan de orde
zijn gekomen in deze cursus.
Wanneer het tijdstip van 15.00 uur naderde waren we bijna altijd nog volop bezig
met de cursus en werd er vaak nog een half uur aan vast geknoopt.
Nadat deze cursus lange tijd uit het gezichtsveld was verdwenen, zijn we blij dat we
met deze enthousiaste groep zijn gestart. Zij hebben veel van de docenten geleerd,
maar wat misschien nog belangrijker is dat wij als docenten feedback hebben
gekregen over deze cursus zodat we nu goed kunnen evalueren en eventuele
aanpassingen kunnen doorvoeren.
Het belangrijke doel van deze cursus is om een netwerk van instructeurs te krijgen in
Nederland die de beginnende biljarter ondersteunt. Hierbij zou ik graag zien dat ze
ook de jeugd onder hun hoede nemen. Verder moeten zij ook in staat zijn om zelf, na
enige ervaring te hebben opgedaan, de cursus B-instructeur voor spelers tot een
moyenne van 4.00 te gaan verzorgen.
Piet Verschure
Docent A-cursus

