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EIGEN PLATFORM VOOR KADERSPELERS OP DE KLEINE TAFEL 
 
Binnen de KNBB Vereniging Carambole (KVC) is de portefeuille Wedstrijdzaken in twee delen gesplitst. 
Enerzijds kennen we de WCB (Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport) en voor de Topsport is de WCT 
verantwoordelijk. Er is echter ook een groep spelers die eigenlijk bij geen van beiden geplaatst kan 
worden.  
 
De kaderspelers op de kleine tafel, want daar heb ik het over, ressorteerden tot een slordige driekwart 
jaar geleden onder leiding van spelersvertegenwoordiger Hans de Jager in de WCB. Hans gaf na de 
zomervakantie van 2016 echter aan dat zij, de kaderspelers, niet voldoende draagvlak hadden binnen 
deze commissie waarop ondergetekende in overleg met portefeuillehouder Breedtesport Piet Verschure 
heeft besloten hen over te hevelen naar de WCT. Dit werd weliswaar gezien als een verbetering, maar 
bleek nog niet de ideale oplossing.  
 
Op 18 maart jl. is er in Nieuwegein een overleg geweest met de poulecoördinatoren van de 
kadercompetitie. In dit ruim vier uur durend overleg is door de aanwezigen de wens uitgesproken een 
eigen platform te creëren. Daartoe willen we een nieuwe commissie in het leven roepen die de naam 
Wedstrijdzaken Commissie Kaderspelers op de kleine tafel, kortweg WCK, moet gaan dragen. De WCK zal 
twee keer per jaar, begin maart en begin oktober, bij elkaar komen om alle zaken betreffende deze grote 
groep spelers te bespreken. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan de kadercompetitie, maar ook 
aan de persoonlijke kampioenschappen in de diverse kaderklassen op de kleine tafel. De WCK is 
inmiddels benoemd door het bestuur en zal als zodanig ter goedkeuring worden ingebracht in de ALV. 
Voorlopig zal om de twee jaar een evaluatie plaatsvinden over het functioneren van de WCK. 
In deze commissie hebben alle poulecoördinatoren zitting, evenals spelersvertegenwoordiger Hans de 
Jager, die in oktober deze taak zal neerleggen en in Dennis Heffty, die als secretaris is aangesteld, zijn 
opvolger heeft gevonden. Dennis zal ook als afgevaardigde van de commissie zitting blijven hebben in de 
WCT. Tenslotte zal ondergetekende als vertegenwoordiger van het KVC bestuur de voorzittershamer 
hanteren. Ook de wedstrijdleiders PK en competitie zullen nauw bij deze commissie worden betrokken, 
maar geen zitting nemen in de WCK.  
 
Waarom deze nieuwe commissie ? Om die vraag te beantwoorden moet ik even terug naar de situatie 
zoals deze tot voor het overleg het geval was. Eerder gaf ik al aan dat men vond dat er te weinig 
draagvlak bestond binnen de beide commissies die zich met wedstrijdzaken bezig houden. Dit hield in 
dat de spelersvertegenwoordiger vernieuwings- en/of wijzigingsvoorstellen moest laten agenderen 
binnen de WCB of de WCT. De commissieleden daarvan moesten de voorstellen beoordelen en er 
vervolgens over oordelen, terwijl zij eigenlijk niet met de heersende materie daaromtrent bekend zijn.  
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Dat dit niet de meest gelukkige uitgangspositie is hoef ik niemand uit te leggen. In de nieuwe situatie kan 
de commissie haar voorstellenpakket rechtstreeks ter goedkeuring aanbieden aan het KVC bestuur, en 
daar waar het voorstellen zijn waarmee geen financiën zijn gemoeid of het rigoureus ingrijpende zaken 
betreft, zullen deze doorgaans tot hamerstukken verworden. 
 
De eerste voorstellen vanuit de commissie richting het bestuur zijn inmiddels gedaan. Zo zal er voor de 
kadercompetitie 2017-2018 weinig veranderen, behoudens het feit dat er die jaargang door teams met 
twee dispensatiespelers mag worden gespeeld omdat we een afnemend aantal inschrijvende teams 
voorzien als we de nu geldende regel van slechts één dispensatiespeler blijven hanteren. Daarnaast zal 
er op heel korte termijn ook worden gekeken naar de moyennegrenzen naar boven toe. Dit betreft dan 
de spelers die op basis van prestaties in de competitie in aanmerking komen voor promotie naar de 
Ereklasse.  De moyennegrenzen in de Ereklasse zijn in de voorbije jaren bijgesteld naar beneden, terwijl 
deze in de competitie ongewijzigd bleven. Ook zal er strikter worden toegezien op het tijdig invullen van 
uitslagen in Biljartpoint. Dit dient nu te gebeuren binnen 48 uur, maar het is velen een doorn in het oog 
dat deze tijdspanne regelmatig overschreden wordt door een thuisspelend team. De commissie zal in het 
komende seizoen gaan sanctioneren bij overtreding hiervan. Bij een eerste overtreding volgt nog een 
laatste waarschuwing. Bij elke volgende keer zal een straf volgen die bestaat uit puntenaftrek gelijk aan 
het maximaal te behalen aantal wedstrijd- en/of partijpunten per wedstrijd, volgens de geldende regels 
van het dan lopende seizoen. 
Voor overige wijzigingen is het te kort dag om deze al voor de komende jaargang in te voeren.  
 
Gesproken is over moyenneherziening en –berekening en de zin of onzin van het niet meenemen van de 
drie beste en slechtste resultaten over de twaalf laatst gespeelde partijen. Tevens is de bekercompetitie 
ter sprake gekomen. Besloten is dat het gehele traject van ronde 1 tot en met de finale vooraf inzichtelijk 
dient te zijn. Op die manier zal er alleen voor de eerste ronde moeten worden geloot. Het vervolg zal dan 
vast staan.  
Voor de toekomst zal worden gekeken of de bekercompetitie mogelijk in poules kan worden afgewerkt. 
Deze optie genoot veel bijval van de commissieleden. Een andere optie is het vervangen van de 
kadercompetitie door een “topteamcompetitie” op de kleine tafel. Persoonlijk voel ik daar veel voor en 
waarschijnlijk zal het uiteindelijk zelfs noodzaak blijken te zijn wanneer de huidige kadercompetitie nog 
verder gaat afslanken.  
Voor de bijeenkomst was al binnen het bestuur besloten dat de nieuwe opzet voor persoonlijke 
kampioenschappen bewaarheid wordt. Het 57/2 (waarschijnlijk zonder ankers) zal komend seizoen 
bestaan uit één klasse dat als een groot evenement zal worden georganiseerd zonder voorwedstrijden, 
net zoals dit bij 38/2 1e en 2e klasse het geval zal zijn. Beiden zullen de naam hoofdklasse gaan dragen 
hetgeen impliceert dat de huidige 3e klasse 38/2 vanaf komend seizoen de toevoeging 1e klasse zal 
krijgen, waaraan dient te worden toegevoegd dat spelers in deze klasse ook mogen inschrijven voor de 
hoofdklasse wanneer deze niet volledig bezet zal blijken te zijn.  
 
Om inzichtelijk te maken wat nu de wensen van de spelers zijn op diverse vlakken, zal er een uitgebreide 
enquête worden gehouden onder alle kaderspelers die op de kleine tafel actief zijn. Dit moet 
plaatsvinden na de vergadering van oktober a.s., zodat de WCK in maart 2018 eventuele definitieve 
wijzigingsvoorstellen kan indienen bij het bestuur. 
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De bijeenkomst van 18 maart is door alle deelnemers als zeer nuttig en constructief ervaren. Afsluitend 
wil ik de nieuwe commissie alle wijsheid wensen die nodig is om de groep kaderspelers op de kleine tafel 
tot in lengte van jaren te kunnen blijven voorzien van het meest gunstige biljartklimaat. Succes! 
 
Alex ter Weele 
Bestuur KVC 
 
 
 
 
Communicatie voor verenigingen 
15 Eenvoudige Vuistregels 
 
Veel verenigingen worstelen met online/digitale communicatie. Ze hebben vaak niet de tijd om alles 
goed bij te houden. Of, zeker net zo vaak vinden ze het best moeilijk om alles goed bij te houden. 

Vanuit deze uitgangspunten heeft Rolf Slotboom (KNBB Communicatie/Woordvoerder) een stuk 
geschreven, om verenigingen zo te helpen met niet alleen betere, maar vooral ook simpelere 
communicatie. 
Dit stuk staat inmiddels online op deze plek:  
 
https://www.knbb.nl/verenigingen/verenigingsondersteuning 
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