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Vanuit het bestuur
Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole wenst u allen een heel gezond, gelukkig en sportief nieuwjaar!
Wij hopen dit jaar weer een voltallig bestuur te kunnen formeren. De eerste gesprekken met kandidaten voor de
vacatures Breedtesport en Topsport zijn in gang gezet. Zodra dat mogelijk is, informeren wij u hier verder over.

***
Nieuwe datum voorjaarsvergadering ALV
In de ALV van 16 november 2019 is zaterdag 20 juni aangewezen als datum voor de voorjaarsvergadering. Deze
datum wordt gewijzigd in zaterdag 13 juni 2020, omdat op 20 juni reeds een bondsraadvergadering gepland staat.
Tevens vindt dan de landsfinale plaats, vandaar dat wij een week vervroegd hebben.

***
Contributieaanpassing
In de ALV van november 2019 is onder andere de begroting 2020 aan de orde geweest. Deze
begroting sloot met een tekort van +/‐ € 35.000. Oorzaak voor het tekort is de steeds maar
afnemende contributieontvangst als gevolg van het dalende ledenaantal. Werd in 2015 nog €
535.000 aan contributie ontvangen, 2019 zal waarschijnlijk worden afgesloten met een bedrag aan
contributie van +/‐ € 466.000.
De tering is de afgelopen vijf jaar naar de nering gezet maar de rek is er nu uit. Aanpassing van de contributie is
onvermijdelijk. Het bestuur heeft in de ALV het voorstel gedaan de contributie voor de dag‐ en
avondcompetitiespelers te verhogen met € 2 naar resp. € 15 en € 30. Dit voorstel is met meerderheid van stemmen
aangenomen. De nieuwe contributie gaat in op 1 augustus 2020.

***
Extra aandacht voor de regels
Sinds dit seizoen is een belangrijke regel uit het SAR (Spel‐ en Arbitragereglement) gewijzigd: spelers
hebben voortaan recht op 5 minuten inspeeltijd. Na 4 minuten zal de arbiter aankondigen dat de
speler nog 1 minuut inspeeltijd heeft. Deze minuut kan hij eventueel benutten om de acquitstoot te
proberen.
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Opleidingen instructeur A en B
Biljartinstructeur? Wie wil er nu biljartinstructeur worden?

We gaan bijna wekelijks naar onze vereniging en spelen daar een partijtje biljart. Voor velen onder ons is dat genoeg,
er even tussenuit en gezelligheid staat voorop. Toch zijn er genoeg leden die hun spel willen verbeteren. In de regel
wordt er afgestoten en we zien wel wat er van terecht komt. Regelmatig kom ik biljarters tegen die meer willen
weten van een bepaalde techniek en na de uitleg dolenthousiast zijn.
Jammer dat er in onze biljartwereld te weinig mensen zijn die hun kennis en kunde over kunnen brengen op anderen.
Ja, we hebben veel goede biljarters, dat wil echter niet zeggen dat zij ook goede instructeurs zijn. Om goed les te
geven komt er veel meer om de hoek kijken. Daarom gaat de KNBB Vereniging Carambole ook dit jaar weer cursussen
geven voor de opleiding A‐ en B‐instructeur.
Deze cursussen worden op zaterdagen gegeven in maart/april en in oktober/november bij voldoende deelname.
Aan de cursus A‐instructeur mag je deelnemen als je een gemiddelde speelt van 11.00 libre of 7.00 kader 38/2. Voor
de B‐cursus geldt een gemiddelde van minimaal 2.50 libre. Beide cursussen gaan bij minimaal 6 deelnemers van start.
Tijdens de cursus krijg je zowel theoretische als praktische instructie.
Theorie:
De loop van een bal.
Houding en keuvoering.
Voorhand en achterhand.
Mikpunt en raakpunt.
Overdracht van snelheid.
Doorstoten en trekken.
Hoek van inval en hoek van uitval.
Hoe geef je nu precies effect.
Piqueren en masseren.
Een nieuw onderdeel in onze cursus is de mentale training van jezelf en van je leerlingen.
De cursus wordt gegeven op het bondsbureau in Nieuwegein alwaar een matchtafel tot onze beschikking staat.
Alle theoretische onderwerpen worden nadien in de praktijk gebracht en op het biljart uitgelegd, waarbij de nadruk
komt te liggen op de manier waarop je dit overbrengt op je leerlingen.
Kortom, ik durf te stellen dat zowel de A‐ als de B‐cursus je eigen niveau omhoog brengt en je in staat bent de kennis
en kunde over te brengen op andere, toekomstige biljarters.
Vraag gerust om informatie aan de biljarters uit je omgeving die één van de cursussen heeft gevolgd.
Voor meer inlichtingen over de kosten en om je op te geven, ga je naar de site van de KNBB. Ga naar: ”Carambole” en
verder naar “Organisatie” en kies daar “Opleidingen” en verder naar A‐ of B‐instructeur.
Namens de commissie Opleidingen,
Lion de Leeuw en Piet Verschure

***
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DIE MAIL/FACTUUR HEB IK NOOIT ONTVANGEN!
Met enige regelmaat krijgen de medewerkers op het bondsbureau en bestuurders dit excuus te horen. Vaak als
gevolg van de notitie "NIET SPEEELGERECHTIGD". Het komt voor dat mails in de spambox worden opgeslagen en als
die niet regelmatig bekeken wordt, ja dan mis je iets.
Maar ook blijkt dat adreswijzigingen, en met name e‐mailadreswijzigingen, niet adequaat worden doorgevoerd.
Het verzoek is daarom ledenbestanden up‐to‐date te houden. Niet alleen de N(aam), A(dres) en
W(oonplaats)gegevens maar vooral ook de e‐mailadressen.
Vrijwel alles gaat digitaal en de postduif is met pensioen (vliegt hooguit nog een paar wedstrijdjes).
Een kleine moeite die veel ergernis voorkomt. DanQ voor die moeite!

***
Terugblik op combifinales libre in Almere
De in december in Almere verspeelde combi van drie NK’s (libre klein extra klasse met 12 deelnemers, libre klein
overgangsklasse met 6 deelnemers en libre klein topklasse met 6 deelnemers) op acht tafels, bleek een schot in de
roos. De ruimte voor toeschouwers, die in Almere ruim bemeten is, was zelfs op de zaterdag bijna te klein om alle
toegestroomde belangstellenden een plaatsje te geven.
Bijzondere charme van het evenement was wel dat de drie klassen continu door elkaar speelden op de acht tafels.
Het ene moment keek je naar een partij van grote klasse, waar 300 caramboles in drie, twee of zelfs één beurt
aaneengeregen werden, het volgend moment keek je naar een partij die vijftien beurten duurde. Het ene moment
een snelle beslissing, het andere moment op en neer golvende kansen. Een erg in de smaak gevallen evenement met
een geweldige sfeer.
De organisatie heeft een aantal via live streaming gemaakte beelden op YouTube gezet. Te bekijken via:
https://www.youtube.com/channel/UCaPFft3BGoVRn4zqXKPnGGA

***
Vacatures
De KNBB is op zoek naar een secretaris.
In de bijlage (secretarisKNBBdef.pdf) leest u meer informatie over deze functie.

Voor de Financiële Commissie van de KNBB, ook wel bekend als de kascommissie, is een positie vacant. Deze
commissie die namens de Bondsraad acteert komt gemiddeld twee maal per jaar bij elkaar en verzorgt in nauwe
samenwerking met de Bondspenningmeester het verslag aan de Bondsraad over de jaarcijfers.
Heeft u een financiële achtergrond, bent u bereid om tweemaal per jaar bij de Bondsraad aanwezig te zijn en vindt u
het leuk om als vrijwilliger binnen het financiële vakgebied een steentje bij te dragen aan de biljartsport?
Meld u dan aan bij Willem La Riviere, w.riviere@knbb.nl

***
Interessante informatie om te lezen
Onze PR‐medewerker Rolf Slotboom levert ons geregeld informatie aan die nuttig is voor verenigingen en
sportbesturen. Hieronder een opsomming van de onderwerpen met daarbij de link of bijlage voor meer informatie.
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1. Nagenoeg gratis software voor goede doelen en sportverenigingen
Bespaar als biljartvereniging op software via soft‐ en hardware donatieprogramma TechSoup Nederland, een
programma van de non‐profitorganisaties SOCIALware, Stichting GeefGratis en TechSoup Global.
Kan interessant zijn voor de bij de KNBB aangesloten biljartverenigingen/stichtingen!
Lees het hele artikel: https://www.carambole.nl/nieuws/nagenoeg‐gratis‐software‐voor‐goede‐doelen‐
sportverenigingen
2. Help mensen met dementie mee te blijven doen in de biljartvereniging
Actief en fit blijven is belangrijk als je ouder wordt. Dat is voor mensen met (beginnende) dementie echter niet
vanzelfsprekend. Door hun ziekte worden zij steeds vaker afhankelijk van hulp uit hun sociale omgeving. Bijvoorbeeld
bij het uitoefenen van een sport of hobby. Sociaal isolement ligt op de loer. Op 28 oktober is daarom gestart de
campagne ‘Dementievriendelijk in je buurt’ van Samen dementievriendelijk. Verenigingsleden kunnen gratis de nieuwe
training ‘In je buurt’ doen en verenigingen kunnen een gratis workshop op locatie aanvragen.
Alles over de campagne en het aanvragen van de gratis training & workshop:
https://www.carambole.nl/nieuws/help‐mensen‐met‐dementie‐mee‐te‐blijven‐doen‐de‐biljartvereniging
3. Stimuleringsbudget voor biljartclubs t.b.v. ledenbehoud
Initiatief van NOC*NSF benadrukt niet alleen ledenwerving, maar vooral ook ledenbehoud
Maximaal €850 stimuleringsbudget is voor clubs beschikbaar!
Lees de bijlage ‘Stimuleringsbudget voor biljartclubs’ voor het hele artikel.
4. Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering biljartverenigingen
Beschermt privévermogen bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico om persoonlijk
aansprakelijk te worden gesteld voor financiële schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij
uitoefenen van de functie. Sluit je nu aan, en geniet als vereniging van het collectiviteitsvoordeel!
Lees verder het hele artikel in de bijlage ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’.

***
Simonis Biljartlaken Landsfinale editie 2020
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Simonis Biljartlakens Landsfinale in 2019 een metamorfose heeft ondergaan in
zowel uitstraling, organisatie als beleving. Het bestuur van de KNBB‐Vereniging Carambole prijst zich dan ook meer
dan gelukkig met de zeer positieve reacties die ontvangen zijn. Niet alleen van de toeschouwers, bestuurders en
arbiters maar vooral, daar draait het evenement uiteraard om, de deelnemers.
Het bestuur is deze weg voor meerdere jaren ingeslagen en is dan ook voornemens het evenement nog meer inhoud
en uitstraling te geven. Voor de editie van 2020 houdt dit bijvoorbeeld al in dat de Nationale finales voor de
Dagcompetitie en Dames niet meer met 8 maar met 16 teams gespeeld gaan worden. Hetgeen dus betekent dat in
deze twee klassen de gewesten recht hebben op twee afvaardigingen per afdeling in plaats van één.
Ook zal de finale van het NK‐Jeugdteams in Nieuwgein gaan plaatsvinden en is plaats ingeruimd voor het Nationaal
Arbiters Toernooi (NAT). Zoals u wellicht weet, heeft de organisatie van het NAT vorig jaar besloten te stoppen en
hebben ook de opvolgers helaas moeten besluiten het NAT niet te organiseren. Het bestuur is van mening dat de
arbiters een belangrijke groep vrijwilligers binnen de organisatie is. Om die reden wordt gekeken hoe het NAT in te
passen is in de Simonis Biljartlakens Landsfinale. De arbiters zullen hier eind januari/begin februari verder over
geïnformeerd worden.
Uiteraard wordt er ook weer een open dag voor inwoners van Nieuwegein en omstreken gehouden en vindt er weer
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van 5 plaats. Verder zijn er plannen voor een open NK Rolstoelbiljart. Kortom: voldoende plannen om het
een NK45‐ball

evenement verder te verrijken. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.
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KOMENDE EVENEMENTEN
Nationale kampioenschappen
Enkele highlights:
VG biljarten in hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. Wilt u ook eens een écht feestelijke finale beleven? Breng dan
een bezoekje aan dit evenement op 8 en 9 februari aanstaande!
NK Biljartvijfkamp Ereklasse: hét evenement met al onze toptalenten. Vijf dagen kijkplezier naar alle spelsoorten in
een mooie ambiance: HCR Prinsen te Haarlo (18 t/m 22 maart).
24‐jan
25‐jan
7‐feb
8‐feb
8‐feb
14‐feb
14‐feb
21‐feb
29‐feb
29‐feb
6‐mrt
6‐mrt
13‐mrt
14‐mrt
20‐mrt
20‐mrt
18‐mrt
28‐mrt
28‐mrt
28‐mrt

26‐jan
26‐jan
9‐feb
9‐feb
9‐feb
16‐feb
16‐feb
23‐feb
1‐mrt
1‐mrt
8‐mrt
8‐mrt
15‐mrt
15‐mrt
22‐mrt
22‐mrt
22‐mrt
29‐mrt
29‐mrt
29‐mrt

Libre klein 3e klasse
Ankerkader 71/2 ereklasse
Driebanden klein hoofdklasse
Bandstoten groot 1e klasse
Libre klein VG spelers (teams)
2e Grand Prix Artistiek ereklasse
Libre klein 2e klasse
Driebanden klein damesklasse
Bandstoten groot ereklasse
Driebanden klein jeugd
3e Grand Prix Artistiek ereklasse
Bandstoten klein 3e klasse
Libre klein 1e klasse
Driebanden klein rolstoelklasse
Driebanden groot 1e klasse
Driebanden groot overgangsklasse
Biljartvijfkamp ereklasse
Kader 38/2 extra klasse
Kader 38/2 overgangsklasse
Driebanden groot overgangsklasse

's‐Hertogenbosch
Afferden
Alkmaar
Doetinchem
Egmond aan Zee
Oosterhout
Losser
Almere
Rosmalen
Zevenbergen
Capelle a/d IJssel
Leusden
Nederweert
Daarlerveen
Afferden
Mariënberg
Haarlo
Oegstgeest
Oegstgeest
Mariënberg

Kijk ook op onze website www.carambole.nl voor meer nieuws!

pagina 5 van 5

www.carambole.nl

WWW.CARAMBOLE.NL

