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ZONDER BREEDTESPORT GEEN TOPSPORT, EN ANDERSOM! 

Na de herstructurering en het afschaffen van de Commissie Sportzaken Carambole heeft de commissie 
die verantwoordelijk is voor topsport een naamsverandering ondergaan. Deze commissie heet nu voluit 
“Wedstrijdzaken Commissie Topsport”, kortweg WCT. Voorheen  vielen alle spelsoorten op de 
matchtafel die binnen de KVC gespeeld werden onder topsport, maar omdat een aantal klassen op de 
kleine tafel eigenlijk tussen breedte- en topsport in vielen waardoor de daar acterende spelers niet 
direct een klankbord hadden, is besloten hen toe te voegen aan topsport. Het betreft de volgende 
klassen: libre klein overgangs- en topklasse, alle spelsoorten en klassen in het kader (m.u.v. 38/2 3e 
klasse) en de kadercompetitie. 

Het is een taak van de WCT om voor de topspelers binnen de KVC een zo prettig mogelijk 
wedstrijdklimaat te verzorgen. Als voorzitter vind ik het belangrijk daarbij ook de meningen van de 
spelers zelf aan te horen en daar waar mogelijk toe te passen. Dat een vernieuwing nooit tot ieders 
tevredenheid zal zijn is duidelijk, maar vaak spelen daarbij persoonlijke belangen een (te)  grote rol.  

Dat de biljartsport in hoog tempo vergrijst hoef ik niemand te vertellen. Dat dit op betrekkelijk korte 
termijn met name op financieel gebied gevolgen zal hebben, lijkt nog niet tot iedereen door te dringen. 
Voeg daarbij de afnemende subsidie van het NOC*NSF en het zal eenieder duidelijk moeten  zijn dat de 
huidige financiële positie zonder twijfel zal gaan verzwakken als we niet per direct in alle geledingen aan 
“lange termijnvisie” gaan doen. Van alle kanten hoor je  de oplossing “zoek sponsoren”, maar zo 
eenvoudig is het natuurlijk niet. Daarvoor is onze sport op commercieel vlak “niet belangrijk” genoeg en 
zal derhalve haar plaats in de maatschappij moeten kennen, en zullen andere wegen bewandeld moeten 
worden.  

Een mogelijke weg is een andere toernooiopzet qua inrichting, zoals dit jaar is getracht tijdens het Open 
NK Ankerkader 47/2.  Daarbij bleek eens te meer dat, ondanks de overwegend positieve reacties,  een 
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verandering niet altijd een verbetering is, en dan met name vanwege de zogenaamde “kinderziektes” die 
in Afferden boven kwamen drijven. Op 1 december jl. heeft een overleg plaatsgevonden binnen de WCT 
en daar is een verbeterd plan ontwikkeld. Het betreft hier eveneens een “Open NK” waarvoor ook de 
spelers in de klasse onder de ereklasse mogen inschrijven, maar waar op de finaledag zowel de finale 
voor de 8 sterkste spelers (Masters) alsmede een “Excellent” klasse (9 t/m 16) wordt verspeeld. Op deze 
manier zal elke partij belangrijk zijn en dus het geheel spannender. Daarnaast zal het een belangrijke 
kostenbesparing opleveren.  

Dit plan is medio december ter inzage gegeven aan 23 ereklasse-spelers in de diverse disciplines.  De dag 
dat ik dit schrijf is de deadline van antwoord en zijn er 6 (!) waarderingen binnengekomen.  Voordien 
waren er al meerdere reacties op de toernooivorm zoals gehanteerd in Afferden. Daaruit blijkt nu al dat 
de voorkeur toch vooral uitgaat naar het aloude AVE-systeem of spelen in twee poules met kruisfinales. 
Omdat het komende seizoen weer ranglijstpunten worden toegekend voor plaatsing voor de Grand 
Dutch in 2018, is besloten gehoor te geven aan de wens van de spelers. Wel verwacht ik van hen dat zij 
de moeite zullen nemen met de WCT te gaan brainstormen zodat we gezamenlijk tot een andere 
toernooiopzet zullen komen voor de seizoenen die daarop volgen. Dit overleg zal begin 2017 moeten 
plaatsvinden en daarvoor zullen alle betrokkenen worden uitgenodigd. Dan zullen de persoonlijke 
belangen overboord moeten en zal rekening moeten worden gehouden met het zogenaamde “grotere 
belang”, een oplossing die voor alle partijen voor tevredenheid zorgt. Dat zal niet zonder slag of stoot 
gaan.  

Het verbeterde plan waarover ik eerder schreef zal komend seizoen wel haar try-out beleven. Gedacht 
wordt dit systeem bij wijze van proef toe te passen in bijvoorbeeld het 57/2 of 38/2, dus op de kleine 
tafel. Daarover is nog geen definitief besluit genomen, maar dat zal zeer binnenkort genomen worden. 

Topsport is van groot belang voor de gehele KNBB, en we moeten ervoor zorgdragen dat het niet tot 
tobsport wordt gedegradeerd. Rekening houden met de toekomst is daarin een belangrijke factor.  

Resumerend betekent dit dat de WCT besloten heeft voor seizoen 2017-2018 tegemoet te komen aan de 
wensen van onze toppers. Anderzijds zal dit tot gevolg hebben dat we van de groep spelers concrete 
bijdragen zullen verwachten hoe we per seizoen 2018-2019 kunnen komen tot een verbeterde opzet die 
tegen de toekomstige problemen is opgewassen. Hierbij zal de WCT periodiek contacten gaan 
onderhouden met deze spelers. 

Gezamenlijk zullen de schouders eronder moeten en ik heb er alle vertrouwen in dat we tot een voor alle 
partijen passende verbetering zullen komen. 

Alex ter Weele,  

Voorzitter WCT 

 


