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Samen biljarten geeft meer effect! 

 

Nieuwsbrief februari 2017 

 

Landscompetitie en VG-biljarten 
 
De Wedstrijdcommissie Breedtesport Carambole is op 19 januari  jl. bijeen geweest om de 
hervormingsvoorstellen verder uit te werken. We hebben de brieven behandeld die we van de districten 
hebben gekregen naar aanleiding van het uitstellen van de hervormingen van de persoonlijke 
kampioenschappen. De strekking van die brieven kan ik het beste omschrijven als: “Waarom uitstel? We 
zijn het er allemaal over  eens dat we iets moeten doen om te blijven biljarten.  Doorpakken en de 
hervormingen doorvoeren”.   
We hebben echter als commissie al het besluit genomen om de hervormingen voor de persoonlijke 
kampioenschappen nog even uit te stellen tot het seizoen 2018-2019 en daar komen we niet op terug.  
 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we bij de presentatie van onze voorstellen in gebreke zijn gebleven 
om alle mensen aan de tafel te bereiken. In sommige districten was in eerste instantie de stemming 60% 
tegen en 40% voor onze voorstellen. Na een mondelinge toelichting en de uitleg over noodzaak van de 
hervormingen, veranderde het percentage opmerkelijk, namelijk van 80% voor en 20% tegen. 
In de wedstrijdleidersvergadering van januari 2016 hebben we een communicatieschema gepresenteerd 
waar we ons goed aan hebben kunnen houden. In dit schema is opgenomen dat de communicatie niet 
alleen van commissie naar districten en achterban gaat, maar ook de omgekeerde weg moet volgen. Ik 
denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dit niet altijd gebeurd is.  
Wij als commissie zullen jullie voortaan op de hoogte houden van de ontwikkelingen via Biljart Totaal, De 
Biljartballen en andere social media.  
 
Tijdens onze vergadering hebben we gesproken over de tabellen van de Landscompetitie. Het spelen 
met één tabel voor het dagbiljarten en de avondcompetitie  heeft de voorkeur. De tabel daarvoor is  
gemaakt. Uit de ontvangen brieven en mails hebben we geconcludeerd dat er een probleem lag in de 
tabel van de C1 competitie. Als er op één biljart gespeeld wordt, kan het erg laat worden. Er moesten in 
onze eerder gepresenteerde tabel teveel caramboles worden gemaakt. Dit hebben we verholpen door 
een nieuwe tabel voor de C1 te maken, die beter aansluit op de wensen van de teamleiders en de 
spelers. Bij het dagbiljarten spelen we met dezelfde tabel. De verschillen met de huidige tabellen zijn erg 
klein. In onze volgende vergadering gaan we dit nogmaals bekijken en gaan we naar de districten toe en 
vragen hen dit voorstel te beoordelen. Het is de bedoeling  dat we met deze tabel voor de 
Landscompetitie starten in het komende seizoen 2017 -2018. 
 
Ik heb ook enkele vergaderingen gehad met de commissie VG-Biljarten. Deze commissie die zich inspant 
voor de biljarters met een verstandelijke beperking, zet  zich enorm in op het gebied van de persoonlijke 
kampioenschappen en de teamkampioenschappen. Men moet zelf extra gelden genereren om dit alles 
mogelijk te maken. De commissieleden werken vanuit hun hart en doen al het mogelijke om hierin te 
slagen. De spelers van het VG-Biljarten hebben meer begeleiding nodig en de kosten van een dergelijk 
toernooi zijn dan ook veel hoger. 
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Toch zijn zij er in geslaagd  om op 4 en 5 februari een topweekend te creëren voor deze spelers. De 
districten die deze commissie officieel hebben ondersteund met een bijdrage wil ik dan ook langs deze 
weg bedanken.  
 
Van de komende ontwikkelingen hou ik jullie in een volgende uitgave weer op de hoogte. 
 
Piet Verschure  
Portefeuillehouder WCB 
===================================================================================== 
 
Beste biljartliefhebbers, 
 
Bij deze wil ik een ieder een heel mooi, sportief en gezond 2017 toewensen. De jaarrekening wordt weer 
opgemaakt en ik kan u mededelen dat wij een financieel kerngezonde vereniging hebben. Wij 
overwegen om het volgend seizoen geen extra bijdrage van euro 5 meer te innen voor spelers die voor 
meerdere verenigingen uitkomen en natuurlijk willen wij de biljartsport nieuwe impulsen geven en 
investeren in een goede biljarttoekomst. Ik hoop daarom dat het “Brabants open kampioenschap” weer 
georganiseerd kan worden. Dit kost veel vrijwilligerswerk. Vaak zijn juist deze mensen al met veel andere 
biljartzaken bezig en dan komt dit daar nog eens bij. En ja, dat kan dan soms ook teveel worden en dan 
moeten wij prioriteiten stellen en ook oppassen dat wij niet met teveel veranderingen en vernieuwingen 
bezig zijn! Daarom is even pas op de plaats niet verkeerd.   

De Masters driebanden in Berlicum heeft aangetoond dat het biljarten springlevend is en bij deze wil ik 
een ieder die bij de organisatie hiervan betrokken is geweest een groot compliment geven. Persoonlijk 
denk ik dat het combineren van (top)biljartevenementen  een toegevoegde waarde zal zijn, dus zijn wij 
aan het onderzoeken welke mogelijkheden wij als Vereniging Carambole hiervoor hebben.  

Onze commissie Breedtesport krijgt de laatste tijd behoorlijk wat kritiek over de plannen die deze 
commissie heeft, maar dan vraag ik mij wel eens af of deze kritiek terecht is.  Het is een gegeven dat 
slechts 20 procent van onze leden nog aan persoonlijke kampioenschappen deelneemt en dat is 
bedroevend weinig. Als wij niets doen zal dit nog verder teruglopen en dat willen wij niet zomaar laten 
gebeuren ! Maar,…. als wij met plannen komen worden deze vaak op een negatieve wijze bekritiseerd 
zodat ik mij wel eens afvraag: moet dit nu zo?  

Zelf speel ik competitie en persoonlijke kampioenschappen en weet dus heel goed wat er aan de 
biljarttafel leeft. Soms zijn het de kosten die biljarters weerhouden om in te schrijven en soms is het ook 
het argument dat vaak wordt gebezigd:  “ik heb toch geen kans om kampioen te worden dus schrijf ik 
niet meer in”. Omdat het biljarten is gebaseerd “op het gelijke winstkans principe” is de commissie 
Breedtesport met de intervalvoorstellen gekomen.  Het is toch logisch dat onze commissie naar 
middelen zoekt om meer biljarters te bewegen om in te schrijven. Daarom ook ons statement om deze 
persoonlijke kampioenschappen voor bepaalde klassen toegankelijk te maken voor iedere biljarter, dus 
ook voor niet-leden. Het organiseren van provinciale kampioenschappen beoogt in principe hetzelfde 
doel en deze voorstellen worden ook door de commissie Breedtesport ondersteund.   

Wij zijn er primair voor onze leden, die mogen van ons verwachten dat wij hun belangen zo goed als 
mogelijk behartigen. Maar er mag ook van ons verwacht worden dat wij vooruit kijken en proactief 
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acteren. Daarom is het voor ons een afweging hoe groot de bijdrage voor inschrijving van niet-leden 
moet zijn en wel zodanig dat onze leden niet het gevoel krijgen dat zij tekort gedaan worden. Wij zullen 
hier een plan voor maken en dit in onze eerstkomende algemene ledenvergadering met onze leden 
bespreken. 

Met regelmaat biljart ik ook in een locatie waar een vereniging is gevestigd die louter en alleen speelt 
voor het clubkampioenschap en dus geen lid zijn van de KNBB. Wat mij dan opvalt is de passie en 
gedrevenheid waarmee deze biljarters hun sport beleven. Ik denk dat er honderden van deze 
verenigingen in Nederland zijn en vraag mij wel eens af hoe wij deze kunnen bereiken. Vaak heerst er 
een totaal verkeerd beeld over de KNBB en dat vind ik bijzonder jammer. Want als je met deze biljarters 
in gesprek gaat (en zeker niet vermeldt dat de KNBB heilig is) merk ik dat sommigen van deze biljarters er 
ook zeker voor voelen om aan een bepaald kampioenschap mee te doen. Als eerste komen dan wel 
steeds de kledingvoorschriften te berde en daarna de kosten. Als ik dan zeg dat onze 
kledingvoorschriften al jaren zijn versoepeld en dat de kosten voor deelname erg meevallen, ontdek ik 
dat er veel bereidheid is om deelname te overwegen. Zelfs bij onze leden is vaak niet bekend wat onze 
kledingvoorschriften nu precies inhouden, dus lijkt het mij verstandig om dit via een aparte flyer nog 
maar eens bekend te maken. Een flyer waarin wij kosten en voorschriften duidelijk vermelden en 
natuurlijk aangeven waar men zich aan kan melden om deel te nemen aan biljartevenementen.  

De competities bevinden zich in de eindfase dus wil ik een ieder veel succes wensen om een zo goed als 
mogelijk resultaat te bewerkstelligen en wie weet zien wij elkaar dan weer terug tijdens de landsfinale. 

Speciale biljartgroet,  
Jaap Labrujere 
 
 
==================================================================================== 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
 
Doe mee aan de Oranje Fonds Collecte 2017 
Bijzondere kans om extra geld in te zamelen 
 
Kan jouw sportvereniging wat extra’s gebruiken? Doe mee met de Oranje Fonds Collecte 2017. Een 
beetje inzet levert snel 500 euro op.  
De helft van de collecteopbrengst mogen deelnemende organisaties houden en vrij besteden aan hun 
doelstelling. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waar gecollecteerd is. Alle 
kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds.  
Met de collecte wil het Oranje Fonds sociale organisaties zoals sportverenigingen in het zonnetje zetten 
en de mogelijkheid geven om te laten zien hoe belangrijk zij zijn voor velen. In de meeste gemeenten 
vindt de Oranje Fonds Collecte plaats van 6 t/m 10 juni 2017. Aanmelden kan tot 1 april via 
www.oranjefonds.nl/collecte. 
 
Naast het feit dat deelname een leuk geldbedrag oplevert, is collecteren ook een leuke teambuilding 
activiteit en zorgt het voor meer bekendheid in de buurt. Op www.oranjefonds.nl/collecte kunnen 
geïnteresseerde organisaties tips en inspiratie vinden over hoe ze de collecte kunnen organiseren. 

http://www.oranjefonds.nl/collecte
http://www.oranjefonds.nl/collecte

