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Na de landsfinale is het wedstrijdseizoen nu echt ten einde. Het waren weer drie geweldige dagen.
Vanaf deze plaats wil ik alle deelnemers nog eens feliciteren met hun plaatsing. Het is een lange
weg. Vanaf september de bijna wekelijkse districtsronde. In april of mei de gewestelijke ronde en
dan eindelijk eind juni het slotstuk. De landsfinale, het Kampioenschap van Nederland. Ik was er alle
dagen bij en ik vond het genieten, van begin tot eind. Van de sfeer, van de sportieve strijd. Soms
tegen de tegenstander, niet zelden ook tegen zichzelf. Want in welke klasse je ook uitkomt, je staat wel in een
Kampioenschap van Nederland! Alle kampioenen nog maar eens proficiat!
Na afloop van de drie dagen landsfinale dan nog de jaarlijkse vrijwilligersdag. Ook al zo’n feestje! Natuurlijk wordt de
dag gevuld met, hoe zou het anders kunnen, biljarten. Maar wel biljarten met een knipoog. Want het is wel een
competitietje, maar de gezelligheid overheerst. Dat is waar die dag ook voor is bedoeld. Een dagje lekker ontspannen,
contacten leggen en onderhouden. Met als afsluiting een poosje nakletsen bij een buffet.
Meteen na het afsluiten van het seizoen zijn uiteraard achter de schermen de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen al weer in volle gang. De inschrijvingen komen binnen en over enkele weken zullen de nieuwe competities al
weer daar zijn. Ook het jaarlijkse informele overleg met alle districten per gewest komt er al gauw aan, iets vroeger
dan in voorgaande jaren. We gaan het nu in september doen, zodat er iets meer tijd is tot de ALV in november. Tijd
die gebruikt kan worden om zaken die in het overleg ter tafel zijn gekomen, uit te werken. In dat overleg gaat het
uiteraard niet alleen over zaken waar het bestuur met de districten over wil discussiëren. Het gaat evenzeer om zaken
waar vanuit de districten aandacht voor wordt gevraagd. Ik nodig alle districtsbesturen graag uit om zaken aan te
dragen waar men aandacht voor wil.
Iets anders dat we in de tweede helft van dit jaar willen oppakken, is het werven van nieuwe leden. Naast het
organiseren van de wedstrijden, waarvoor onze leden tenslotte lid geworden zijn, is het werven van nieuwe leden zo
ongeveer de belangrijkste activiteit die we kunnen en moeten ontplooien. Verderop in deze nieuwsbrief zal er meer
informatie over gegeven worden.
Piet Verhaar
Voorzitter

Persoonlijke kampioenschappen VG-biljart 3 juni 2018
Zondag 3 juni al vroeg vertrok ik richting Hoorn, naar de biljartvereniging Horna, waar het Nederlands kampioenschap
libre voor mensen met een verstandelijke beperking gespeeld werd. Het gaat hier om de persoonlijke
kampioenschappen en er wordt gespeeld in 2 klassen: de A- en de B-klasse.
Als ik na een rit van meer dan 2 uur aankom, is het feest al in volle gang. Ik zeg hier nadrukkelijk feest, omdat het voor
de spelers, organisatie en vrijwilligers een feest is om dit te mogen spelen en organiseren.
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Voorafgaand aan dit kampioenschap worden vele uurtjes door de commissie VG-Biljart besteed aan de
voorbereidingen voor dit evenement. Sponsoring, wedstrijdtechnische zaken, verloting en arbiters uitnodigen, zijn
een paar zaken die geregeld moeten worden.
Het is een feest, omdat op deze dag iedereen het naar de zin heeft. Spelers zijn blij met elke carambole die gemaakt
wordt. Arbiters zijn hier niet alleen de controleurs of een carambole gemaakt wordt volgens de regels, maar zijn meer
spelleider, die indien nodig nog aanwijzingen geeft over de juiste bal waar men mee moet spelen.
Arbiters komen uit het hele land om bij het VG-biljarten te mogen arbitreren. Dit geeft al aan dat men graag zijn of
haar steentje bijdraagt aan het slagen van dit evenement.
Teleurstellingen om een verloren partij kent men op deze dag niet. Wel erg blij worden van een overwinning. De
spelers gunnen het elkaar allemaal en als je dan geen kampioen geworden bent, maar wel een prijs hebt gewonnen in
de verloting, kan je dag niet meer stuk.
Ik heb die dag genoten van de onbevangenheid, de sportiviteit en de saamhorigheid van alle deelnemers. En daar
doen we het uiteindelijk voor!!!!
Mijn dank gaat uit naar de commissie VG-biljart die het iedere keer weer voor elkaar krijgt een geslaagd toernooi
neer te zetten. Ook de biljartvereniging Horna met al zijn vrijwilligers en de arbiters wil ik nogmaals bedanken voor
hun geweldige inzet.
Simonis Biljartlakens Landsfinale 2018
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juni was het Sportcentrum Merwestein weer het toneel voor de landsfinales.
Meer dan duizend teams in de verschillende klassen strijden elk jaar voor een plaatsje in deze Landsfinale. Uit elke
klasse komen er 8 teams naar Nieuwegein om te strijden om het Nederlands Kampioenschap. Vrijdag waren de
Damesteams, de teams van de C4 en het Dagbiljarten aan de beurt. Zaterdag de C1, B1 en de B2 en zondag de C2, de
C3 en de A-klasse. In de A-klasse, die dit jaar weer in Merwestein werd gespeeld, speelden 4 teams om het
kampioenschap. In de C3 mochten dit jaar 16 teams meedoen. We hadden extra biljarts en dus hebben we de klasse
met de meeste inschrijvingen (670) beloond met een dubbele afvaardiging.
Mede dankzij de financiële ondersteuning van Simonis Biljartlakens en de biljartballen fabrikant Saluc, konden we
zondagavond terugzien op een geslaagd kampioenschap.
De biljartfabriek Wilhelmina van de familie Van Oosterhout speelt
het ieder jaar weer klaar om samen met de leveranciers in den lande
in 2 dagen de sporthal om te toveren tot een perfecte biljartarena.
Als de biljarts zijn geplaatst, komen onze vaste hulptroepen aan de
beurt om de “finishing touch” aan te brengen door middel van het
ophangen van de lampen, de biljartverwarming aan te sluiten en
het plaatsen van stoelen, tafels en scoreborden.
Dit jaar hadden we voor het eerst te maken met een tekort aan
arbiters. In de komende evaluatie zullen we kijken hoe we dit
probleem op kunnen lossen.
Als portefeuillehouder Breedtesport van KVC wil ik nogmaals
iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. De Landsfinale
was weer een groot succes.
Voor de uitslagen kan men terecht op de site van de KNBB.
Piet Verschure
Portefeuillehouder Breedtesport KVC
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LEDENWERVING
De laatste jaren zijn we als KNBB/KVC goed op weg. Er is geïnvesteerd in meer promotie en het herstructureren van
de bond. En daar zijn we voor een groot deel al in geslaagd. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen verdient een
enorme pluim! Maar nu willen we verder op weg. We willen graag de biljartsport groter maken. Want als de
biljartsport groeit, kunnen we meer investeren in belangrijke zaken zoals o.a. promotie, innovatie, vrijwilligers- en
verenigingsondersteuning, talent- en jeugdprogramma's en gehandicaptenbiljart.
En daar hebben wij uw hulp bij nodig! Want als uw vereniging in leden en deelnemers groeit dan kunnen we samen
het verschil maken.
Het bestuur van KNBB vereniging Carambole (KVC) heeft daarom besloten een ledenwerfactie op touw te zetten.
Verenigingen met nieuwe en herintredende leden zullen begin 2019 een beloning krijgen voor ieder lid dat tussen
1 juli 2018 en 1 januari 2019 wordt aangemeld en aan de volgende voorwaarden voldoet:
• nooit eerder lid geweest. Nieuw lidmaatschap bij een tweede vereniging telt niet mee.
• overstap van niet-competitie spelend lid naar avond- of dagcompetitie spelend lid.
Voor de groei in leden zullen de verenigingen beloond worden met € 5,- per avondcompetitielid en € 2,50 per
dagcompetitie lid.
Voor de vereniging, die de grootste, procentuele, groei realiseert, wordt een extra bonus van € 250,- beschikbaar
gesteld. Dit percentage wordt berekend met drie cijfers achter de komma. Mocht dan nog een gelijke stand ontstaan
dan zal de bonus worden gedeeld.
Om dit alles mogelijk te maken is het natuurlijk leuk om bijvoorbeeld een open dag/evenement bij uw vereniging te
organiseren. Ook hiervoor heeft het bestuur van KVC geld (totaal € 10.000,-) vrij gemaakt om uw vereniging hierin te
ondersteunen. Om in aanmerking te komen, dient u daarvoor een plan in te dienen bij onze secretaris Janneke
Horneman (secretaris@knbb-carambole.nl) , met de volgende inhoud:
• het doel van uw open dag/evenement
• de plannen die u heeft
• een kostenraming
• Wie/wat heeft u daarbij nodig? Bij voorbeeld een A- of B-instructeur, promotiemateriaal.
Wij geven u dan een tegemoetkoming in de kosten (€ 50,- per vereniging). Na afloop ontvangen wij graag een
evaluatierapport met:
• wat heeft de open dag opgeleverd aan nieuwe KNBB/KVC-leden
• wat ging er goed
• wat kan er beter.
Is de open dag afgerond en het evaluatieverslag ingeleverd dan krijgt u het tweede deel van de tegemoetkoming,
wederom een bedrag van € 50,-.
Naast deze twee acties wordt nog nagedacht over een actie om collega-bonden en nog niet aangesloten verenigingen
te enthousiasmeren voor de KNBB/KVC.
Het bestuur vertrouwt erop dat de verenigingen met deze acties een ledengroei kunnen bewerkstelligen in ieders
belang.

INFORMELE OVERLEGRONDE GEWESTEN
Dit jaar wenst het bestuur iets eerder dan gewoonlijk haar informele overlegronde met de gewesten te houden. De
planning is als volgt:
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Districten in gewest Midden-Nederland:
op woensdag 5 september 2018 om 19.30 uur in bondsbureau KNBB, Archimedesbaan 7 te Nieuwegein
Districten in gewest West-Nederland:
op woensdag 12 september 2018 om 19.30 uur in café ‘t Veen, Langeweg 16 te Roelofarendsveen
Districten in gewest Noord-Oost-Nederland:
op zaterdag 22 september 2018 om 10.00 uur in Restaurant ‘t Hof van Dalfsen, Haersholtweg 3 te Dalfsen
Districten in gewest Zuid-Nederland:
op zaterdag 29 september om 10.00 uur in café-zaal ’t Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot
De bevestiging met uitnodiging volgt in de loop van augustus.
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