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Nieuwsbrief oktober 2016 

 

Provinciale kampioenschappen 
 
Bij deze wil ik bestuurders en vrijwilligers van onze Brabantse districten bedanken voor hun inzet 
betreffende het Brabants kampioenschap driebanden-klein voor koppels. Zij hebben als provinciale 
wedstrijdcommissie hier invulling aan gegeven. Heel positief is dat wij kunnen melden dat deze geheel 
nieuwe opzet geleid heeft tot succes. Circa 19% niet-KNBB leden hebben hieraan deelgenomen en ook 
voor KNBB leden was dit nieuwe competitie-element dusdanig interessant om hieraan deel te nemen. 
Reden genoeg dus om er een vervolg aan te geven. In oktober organiseren wij weer de informele 
overlegronde  en willen wij met onze districten over een vervolg in overleg gaan.  
Een gevolg van dit nieuwe competitie-element is om nu te trachten dit in meerdere  provincies van de 
grond te krijgen en zo naar een Nederlands kampioenschap driebanden-klein voor koppels toe te 
werken. Groot voordeel is tevens dat wij op deze wijze meer biljartlokalen en biljartcafés aan dit 
kampioenschap binden. Deze opzet is uitermate geschikt voor lokalen en cafés met één biljart. Ook een 
voordeel is het feit dat deze wedstrijden georganiseerd worden in de maanden april tot en met juni, dus 
na de reguliere competities.   
Vernieuwing, verandering, nieuw elan, biljarters binden, meer denken in deelnemers en nog 
laagdrempeliger zijn voor biljartend Nederland zijn allemaal punten die wij dienen te overwegen. 
Kampioenschappen organiseren voor iedereen, lid of geen lid (wel inschrijfgeld) is in mijn beleving een 
stap in de goede richting.  
Onze districten hebben vaak grillige en onverklaarbare districtsgrenzen, dus is een opzet van provinciale 
kampioenschappen een logische stap. Dit geldt ook voor KNBB leden die dan in voorronden 
tegenstanders krijgen uit andere districten maar ook tegenstanders van andere bonden en/of 
verenigingen.  
Wat ik mij afvraag is of wij de moed hebben om te veranderen en ons aan te passen aan een nieuwe 
realiteit zodat het biljarten in Nederland aantrekkelijker wordt. Kan het organiseren van provinciale 
kampioenschappen waar iedereen aan deel kan nemen onder bepaalde voorwaarden een eerste aanzet 
zijn naar dit nieuwe elan? Om dit succes in het Brabantse verder uit te bouwen, kunnen wij deze formule 
kopiëren naar andere districten en/of provincies. Er worden dan provinciale wedstrijdcommissies 
samengesteld met bestuurders uit districten die geografisch deel uit maken van de betreffende 
provincie. En er is een mogelijkheid om op termijn uit te gaan van 12 provinciale kampioenen die direct 
gaan strijden om de Nederlandse titel. Dit kan een mooie aanvulling zijn op de reeds bestaande 
districtscompetities. 
Ik hoop dat ik via dit schrijven ook bestuurders van collega-bonden bereik want ik denk dat het voor deze 
bonden aantrekkelijk is of wordt om hierin mee te gaan en samen te werken met deze provinciale 
wedstrijdcommissies, ja zelfs ook aan deze commissies deel te nemen. Dit kan op allerlei gebied, zowel in 
avond- als dagcompetitie en ik herhaal het nog maar eens: “indelen voorronden op postcode kent vele 
voordelen”. Het biljarten in alle bestaande biljartlokalen wordt dan ook realiteit. Ik hoop dat dit schrijven 
een positieve discussie losmaakt en graag komen wij hier tijdens onze overlegronde op terug. 
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Dagcompetitie 
 
Wij hebben vernomen dat er bij een deel van onze biljarters die in de dagcompetitie spelen enig 
ongenoegen is ontstaan. Dit hebben wij reeds via de nieuwsbrief gecommuniceerd. U heeft hierin 
kunnen lezen dat wij ons hier zorgen over maken. Gezien het feit dat deze biljarters tot onze doelgroep 
behoren willen wij alles in het werk stellen om dit ongenoegen weg te nemen, sterker nog: wij willen 
juist deze dagcompetitie meer elan geven.  
Wij constateren dat het (districts)beleid voor deze belangrijke doelgroep nogal verschilt, vandaar deze 
brief. Graag willen wij meer uniformiteit in dit beleid aanbrengen en zoals u weet bent u daar de 
belangrijkste schakel in. Momenteel hebben wij 32 districten en wij constateren dat er districten zijn die 
een zeer actief beleid in dezen voeren. Er zijn echter ook districten die zowel in het werven als in het 
opzetten van dagcompetities achterblijven. Juist deze districten willen wij enthousiasmeren en 
ondersteunen om dit van de grond te krijgen c.q. te verbeteren (samen sterk).   
In oktober gaan wij weer onze jaarlijkse informele rondgang langs onze districten organiseren en graag 
willen wij tijdens deze bijeenkomsten met u van gedachten wisselen hoe wij hier invulling aan kunnen 
geven. Wij denken dat wij op dit gebied van elkaar kunnen leren en tevens inventariseren wat u in deze 
aan ondersteuning van ons verwacht. Districten die actief zijn op dit gebied hebben hierdoor zelfs 
uitbreiding van het ledenvolume bewerkstelligd. Bijna overal in Nederland worden er buiten de KNBB 
om senioren-competities georganiseerd en wij hebben ons ten doel gesteld te trachten met deze 
bonden meer samen te werken. Ongetwijfeld zijn er binnen uw district ook dit soort collega 
biljartbonden. Verenigingen die op enige manier aangesloten zijn bij de KNBB kunnen hier hun voordeel 
mee doen en juist samenwerken zal leiden tot meer deelnemers en biljartplezier.      
Om enigszins een beeld te krijgen hoe onze districten beleidsmatig omgaan met deze doelgroep stellen 
wij het zeer op prijs indien u ons hierover via een kort schrijven wilt informeren. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank hiervoor.       
Tijdens onze bijeenkomsten in oktober willen wij ook rapporteren over de vorderingen van de 
werkgroep contributie en natuurlijk uw op- en aanmerkingen meenemen in een contributievoorstel dat 
wij in 2017 aan u voor willen leggen.  
Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens onze overlegronde. 
 
Jaap Labrujere 
 
De geplande data voor de overlegronde met de gewesten zijn: 
 
Districten in gewest Midden-Nederland: 
zaterdag 15 oktober 2016 om 10.00 uur in het bondsbureau KNBB, Archimedesbaan 7 te Nieuwegein 
 
Districten in gewest Noord-Oost-Nederland: 
dinsdag 18 oktober 2016 om 19.30 uur in Restaurant ‘t Hof van Dalfsen, Haersholtweg 3 te Dalfsen 
 
Districten in gewest Zuid-Nederland: 
zaterdag 22 oktober 2016 om 13.00 uur in Gasterij De Beurs, St. Odulphusstraat 7 te Oirschot 
 
Districten in gewest West-Nederland: 
woensdag 26 oktober 2016 om 19.30 uur in café ‘t Veen, Langeweg 16 te Roelofarendsveen 
 


