
KNBB – Vereniging Carambole 
De biljartsport voor senioren

De KNBB – Vereniging Carambole  
organiseert diverse landelijke teamcompetities 
voor alle niveaus en alle leeftijden, zo ook een 
competitie die hoofdzakelijk op senioren 
gericht is. Dit mede onder de noemer  
“het biljartspel voor recreanten “ , waarbij met 
name de begrippen ontspanning en onderling 
plezier na te streven uitgangspunten zijn. 
De operationele opzet Dag-competitie 
Recreanten ressorteert in grote lijn onder de  
algemene (rechts-) bepalingen en 
wedstrijdreglementen van de KNBB.
  
In principe betekent dat de gelijke vormgeving 
van wedstrijdformules ten aanzien van de 
bestaande componenten (spelsoorten en  
klasse-indelingen), dit vervolgens ten uitvoer te 
brengen op lokaal/regionaal niveau, om  
tenslotte te resulteren in landelijk te houden 
finales. Het lidmaatschap ofwel aansluiting als 
vereniging bij de KNBB is echter wel een 
vereiste. Vervolgens kan dan deelname  
geschieden op basis van individuele inschrij-
ving voor Persoonlijke Kampioenschappen en/
of collectieve deelname aan competities in 
Teamverband. Voor alle geledingen worden 
derhalve officiele wedstrijden/competities en 
finales (kampioenschappen) samengesteld.  

De charme van een dergelijk (getrapt)  
organisatiemodel is, door opeenvolgende 
prestaties van participanten, dat deelname 
uiteindelijk kan resulteren in het te behalen 
Kampioenschap van Nederland. 

LET WEL: van toepassing op alle voorkomende 
speldisciplines en moyennegroepen (de klasse-
indeling van laag tot hoog!), om deze met roem 
omgeven titel te kunnen bemachtigen.  
Een behaalde titel die bovendien gepaard gaat met 
veel ceremonieel vertoon, af te sluiten met het ten 
gehore brengen van ons aller Wilhelmus.  
Best indrukwekkend als ervaringsgegeven!       

Accomodatie biljartvereniging Westhaven in de Zuidrandflat.

Rien Verbeek, biljartvereniging Westhaven, regiofinale  
5de klasse libre 2010 in Den Helder.



DE K.N.B.B. ALS NATIONAAL  
BILJART INSTITUUT

Bij de KNBB – Vereniging Carambole zijn 
circa 30.000  leden aangesloten, waarin  
eveneens de separate secties Snooker -  
Poolbiljart en Driebanden (WBA) vertegen-
woordigd zijn. Door de veelheid als ook grote 
verscheidenheid van categorale spelsoorten  
en wedstrijdformules, is de KNBB qua inhoud 
( beleid) en vormgeving (structuur) als uiterst 
complex te bestempelen. Naast de bestaande 
disciplines Persoonlijke Kampioenschappen en  
Teamcompetities, wordt in beleidsmatig/
uitvoerende betekenis ook aandacht besteed 
aan o.a. TOP- en BREEDTESPORT,  
alsmede aan JEUGD - / DAMES- en  
SENIORENBILJART (de categorie  
recreanten).  

Om op operationele wijze invulling te geven 
aan het gekozen model van uitwerking, zijn 
betreffende functies en taken thans gedele-
geerd aan 4 GEWESTEN, 34 DISTRICTEN 
en circa 1500 VERENIGINGEN.  
In praktische zin worden hierbij bestuurlijke 
en biljart-technische zaken verenigd.  
In het licht van het interessante alsmede  
verleidelijke perspectief “ te bereiken deelname 
aan een Nationaal/Nederlands Kampioen-
schap “, wordt navolgend aandacht besteed aan 
enkele aspecten inzake het te hanteren KNBB- 
wedstrijdreglement. Het betreft in aanleg een 
vereenvoudigde voorstelling van zaken, gericht 
op het af te leggen (voor-)traject waarlangs de 
genoemde deelname aan het Nederlands  
Kampioenschap kan worden bereikt.

Het basisprincipe wedstrijd-/toernooi-opbouw, 
ook van toepassing op het Recreantbiljarten, 
is ontleend aan de overeenkomstige wedstrijd-
reglementen Persoonlijke Kampioenschappen 
en Team-competities. Dit omvat tevens  
spelsoorten en klasse-indelingen. 
Als te hanteren systeem wordt dus een bepaald 
(voor-)traject gevolgd, voor P.K.’s bestaande 
uit:
Leden/spelers schrijven zich in voor deelname 
aan voorronden (zo nodig) en finale in  
Districtsverband;
De winnaar plaatst zich automatisch voor de 
(betreffende) Gewestelijke Finale;
Winnaars plaatsen zich voor de Nationale 
Finale ( eindstrijd).

Daaromtrent enkele relevante kanttekeningen:
• De oorspronkelijke constructie, het  
originele K.N.B.B.-model, is gebaseerd op 
8 deelnemers per tussenliggende finales en 
landelijke eindstrijd. Finales zijn bovendien 
meerdaagse (avond-) evenementen. 
• Recreanten spelen per dag niet meer dan 
3 partijen. Door middel van de gekozen  
constructie bestaat de Nationale Finale uit  
4 deelnemers, inclusief het gegeven van een 
eendaags-evenement.



HET K.N.B.B. –  
district midden holland
Tot voor kort bestond nog het district  
GOUDA. Een vooral geografische  
gebiedsbepaling, bestaande uit diverse dorpen 
en kleine steden rondom de gemeente Gouda. 
Op grond van een voorgeschreven  
getalscriterium (aangesloten verenigingen/
leden) heeft het District decennia lang op basis 
van zelfstandigheid het volledige wedstrijdpak-
ket ten uitvoer kunnen brengen. Mede naar 
aanleiding van het voornoemde criterium is 
echter enkele jaren terug de fusie met het 
naastgelegen district KRIMPENERWAARD 
noodzakelijk gebleken, thans verenigd in het 
District MIDDEN HOLLAND. Dit overigens 
ook als onderdeel van een landelijk doorge-
voerde reorganisatie, met als doel het aantal 
Gewesten en Districten te verminderen.  
In landelijk opzicht is de afdeling Recreanten 
al weer een aantal jaren integraal onderdeel 
van het takenpakket Wedstrijdleiding,  
organiek ondergebracht bij Districten en 
Gewesten. Om deze loot aan de organisatie 
zich positief te laten ontwikkelen, wordt op 
gerichte wijze campagne gevoerd. Het doel is 
uiteraard de zo wenselijke stijging van het 
aantal deelnemende verenigingen onder  
“de officiele K.N.B.B.-vlag“te realiseren.  
In sommige Regio’s is de aanpak succesvol 
gebleken, in andere Regio’s minder tot zelfs 
niet. Dat laatste geldt helaas voor het district 
MIDDEN HOLLAND. 

Hans Reichgelt, biljartvereniging Westhaven, landsfinale 
4de klasse libre 2011 in Steenbergen.

Ondanks gepleegd onderzoek naar de haal-
baarheid (draagvlak) voor een breder op te 
zetten districts(team)competitie ten behoeve 
van het recreantbiljarten, bleek in de huidige 
fase nog onvoldoende belangstelling te bestaan. 
Dit verschijnsel verwijst onder meer naar de 
Goudse situatie anno 2011.  

Een stand van zaken die evenwel op basis van 
de oorspronkelijk ondernomen initiatieven te 
rechtvaardigen valt.

Al meer dan 15 jaar organiseert namelijk de 
Stichting Gouds Seniorenwerk & Hulpdienst 
(SGSH) een dagcompetitie biljarten voor 
senioren. Inmiddels wordt zodoende per  
seizoen (van september t/m april) door 9  
verenigingen met 25 teams een volwaardige 
competitie afgewerkt. Nochtans alleen op basis 
van het libre-spel. Voor de goede orde; feitelijk 
derhalve een onderlinge competitie zonder 
formele KNBB-status. Enkele jaren geleden 
hebben om die reden twee van de genoemde 
verenigingen - met 9 deelnemende teams- zich 
bewust als volwaardig lid bij de KNBB  
aangesloten . Dit met het doel dan wel mee te 
kunnen dingen naar plaatsing voor  
(A) Gewestelijke Finales en (B) zich daardoor 
vervolgens te kunnen plaatsen voor de  
overeenkomstige Nationale Finales, ook wel de 
strijd om het Nederlands Kampioenschap  
genoemd. Een motief dat eveneens van  
toepassing is met betrekking tot individuele 
inschrijving/deelname aan Persoonlijke  
Kampioenschappen. De vooralsnog blijvende 
afwezigheid van de restgroep niet gebonden 
verenigingen, is wellicht te verklaren doordat 
enerzijds het fenomeen ambitie geen directe 
prioriteit bezit, terwijl anderzijds het  
kostenaspect - onder meer extra financiele 
afdracht aan de BOND- als (te) bezwaarlijk 
wordt beschouwd.

Ter zake van de bovenstaande verhandeling 
omtrent de Goudse situatie, kunnen  
geinteresseerden voor het Recreantenbiljart 
contact opnemen met Gosse Noordenbos, 
bereikbaar onder telefoonnummer  
0182 – 535841  of  
via e-mail gosse.noordenbos@kpnplanet.nl 

Algemene informatie biljartsport 
www.knbbcarambole.nl
www.biljartvriend.nl
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