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De laatste maanden zijn alle commissies binnen de KVC onder de loep genomen en daar waar nodig
geherstructureerd. Daarbij is in sommige gevallen de benaming ook gewijzigd. De commissies Sportzaken
carambole en Jeugd zijn komen te vervallen. Onderstaand een overzicht:
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Gewesten

ALV
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Bondsbureau

KVC

1 .. ------

Districten
Verenigingen

Bestuur

..

Wedstrijdz.

Wedstrijdz.

Bondsraad

Comm. Topsport

Financiële Advies C.

Comm. van Beroep

Comm. Breedtesp.

• KNBB - VERENIGING
Commissie Biljart Artistiek

Commisiie

Arbiters Carambole

Comm. Reglementen

Caramb.

Tijdens de ALV te Wijchen zal de Commissie VG Biljarten ter benoeming worden voorgesteld, evenals
twee aspirant leden die plaats zouden willen nemen in de FAC.

KASCONTROLE

I FINANCIELE ADVIES COMMISIIE
Reservelid
Piet van de Ree

lid
Willem

leden dienen benoemd

Reilink

te worden tijdens de najaarsvergadering

Piet Witteman

MEDEWERKERS

BONDSBUREAU

Directeur

~

Willem la Riviere

Christvm

Debby Manders

d~r

Smissen

Ruud Hudepohl

Ad Klijn

Wedstrij"dleider

Wedstrijdleider

Rolf Slolboom
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Samen biljarten geeft meer effect!

INSCHRIJVING
BONDSRAAD

KNBB

Raadslid
piet verhaar

Raadslid

Raadslid

Wim Roseboom

Hans Berkhout

Raadslid

Raadslid

Bart SChoneveld

Ad Kooien

Raadslid
HenkVos

COMMISSIE

VAN BEROEP

Voorzitter
Dhr. Mr. P. J. de Booij

Peter

Secretaris

lid

Mevr. P.A.

Dhr. C.HJ. vld laar

HopmanrDingemans

Sjanel

Chris

lid
Dhr. G. vld Vlies

Dhr. E.Reinshagen

Gerrit

Ed
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Binnen het bestuur van de KVC zijn de bestaande portefeuilles Top- en Breedtesport ondergebracht in de
Portefeuille Wedstrijdzaken Carambole (WZC), en gaan voortaan door het leven als Wedstrijdzaken
Commissie Breedtesport (WCB) en Wedstrijdzaken Commissie Topsport (WeT). Daarbij dient te worden
aangemerkt dat naast de klassen en spelsoorten op de grote tafel ook het 57/2,47/2 le klasse en de libre
overgangs- en topklasse aan de WCT zijn toegevoegd. Driebanden Groot 2e en 3e klasse blijven onderdeel
van de WCB.
De taken binnen Breedtesport zijn verdeeld onder de beide portefeuillehouders. De commissie jeugdzaken
is komen te vervallen en wordt behartigt door de gehele commissie breedtesport met Piet Verschure als
verantwoordelijke en aanspreekpunt.
Nieuw is de commissie VG-Biljarten. Daarnaast maakt nu ook het onderdeel nieuwe spelvormen deel uit
van de WCB.

Zie onder de complete taakverdeling binnen het bestuur met Jaap Labrujere aan het hoofd als voorzitter:
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Verdeling

Portefeuille

Piet Verschure

Jaap labrujere

Arg. zaken, strategie
& communicatie
Secretaris
Janneke Homeman

Penningmeester
BennyBeek
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Wedstrijdzaken

Carambole (WZe)
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De WCB bestond tot voorheen uit een afvaardiging van KVC, een afgevaardigde van de dagcompetitie en
de 4 voorzitters van de gewesten. De titel voorzitter is vervangen door afgevaardigde van een gewest.
Deze afgevaardigde kan echter evengoed ook de voorzitter van een gewest zijn.
Daarnaast maakte ook een afgevaardigde van de kaderspelers deel uit van de commissie. Deze is per
direct overgeheveld naar de wer, omdat zijn achterban grotendeels bestond uit spelers die onder
topsport vallen. Mede daarom is gekozen om bepaalde klassen die op de kleine tafel worden gespeeld, te
laten verhuizen zoals eerder aangegeven.
Voorzitter blijft Piet Verschure.

WEDSTRIJDZAKEN

COMMISSIE

BREEDTESPORT (WCB)

Afgevaardigden Gewesten
Piet Verschure

Midden Nederland

Noord Oost Nederland

Portefeuilfehouder

Janneke Horneman

Karel Swarts

West Nederland

Wim Schmitz

Zuid Nederland

A1ex ter Weele

Portefeuilfehouder

Wim Roseboom
Frans Schröder

Ad Kooien
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De
heeft een ware metamorfose ondergaan. Omdat de CSC is opgeheven, dient de lijn naar KVC
kort te worden gehouden. Daarom is de portefeuillehouder Alex ter Weele ook voorzitter geworden en zijn
voorganger vice-voorzitter. Op eigen wens is de bondscoach uit de commissie gestapt, maar heeft hij wel
aangegeven beschikbaar te blijven voor advies. De nieuwe voorzitter hecht net als zijn voorganger veel
waarde aan meningen van de spelers voor wie deze commissie in het leven is geroepen. Daarom is naast
Micha van Bochem als spelersafgevaardigde ook Demi Pattiruhu bereid gevonden in dezelfde functie
plaats te nemen in de

wa.

Zoals op de vorige pagina is aangegeven is de vertegenwoordiger van de kaderspelers toegevoegd aan
deze commissie. Hans de Jager heeft in de zomer aangegeven te willen stoppen, maar is toch bereid
gevonden nog een seizoen door te gaan. Hij doet dit als belangenbehartiger voor spelers die uitkomen op
nationaal niveau in de spelsoorten Libre, Kader en Band (L/K/B). In zijn laatste seizoen zal hij Dennis
Heffty gaan inwerken zodat deze de taken na het vertrek van Hans, kan gaan overnemen.

WEDSTRIJDZAKEN COMMISSIE TOPSPORT (WCT)
voorzitter
Alex ter Weele

Portefeui{fehouder

Voorzitter eBA
Ewald Holzhaus

leon Pijnen burg
Coördinator
Topteam + Ereklassen

Demi Pattiruhu

Micha van Bochem

Hans de Jager

Dennis Heffty

gedurende

2016-2017
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De Commissie Biljart Artistiek (CBA) bestaat vanaf deze zomer behoudens de portefeuillehouder uit
dezelfde personen. Omdat deze tak binnen onze sport toch een heel speciale is, zal deze commissie
zelfstandig blijven functioneren onder leiding van voorzitter Ewald Holzhaus.

COMMISSIE

BIUART ARTISTIEK (CBA)

Voorzitter
Ewald Hoill aus

Sander Jonen

Ale.x ter weele

Lid

CockOoms

Eric van Hoorn

.I

.I •

••••

•

· '

"

,

Samen biljarten geeft meer effect!

INSCHRIJVING

De Commissie Arbiters Carambole (CAC; voorheen CA), is behoudens de wijziging van de afgevaardigde
van de sectie driebanden gelijk gebleven, en wordt voorgezeten door Anja Groeneveld.

COMMISSIE

ARBITERS CARAMBOLE

(CAC)

Voorzitter
Anja Groeneveld

Secretaris
Rob Esser

Hans Berkhout

Peter Boers

Paul Brekelmans

Janneke Homeman
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De Commissie Reglementen Carambole (CRe) is fors uitgebreid. Ook hier is vanwege de directe lijn met
KVC de portefeuillehouder voorzitter geworden, en is hij met Peter Rijckaert en Wim Schmitz uitvoerend.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de herschrijving van de reglementen en als deadline voor voltooiing
daarvan is zomer 2018 gesteld.
Deze commissie is verder aangevuld met Piet Verhaar en Ad Klijn als controleurs van de herschreven
teksten om zoveel mogelijk oneffenheden op voorhand te kunnen gladstrijken. Na de deadline geeft de
commissie zich nog een jaar om eventuele ingeslopen "kinderziektes" te genezen, zodat vanaf seizoen
2019-2020 met een kloppend en prettig leesbaar reglement kan worden gewerkt.

COMMISSIE

REGLEMENTEN

CARAMBOLE

(CRC)

Voorzitter
Alex ter Weele

Uitvoerend Ud

Uitvoerend Lid
Peter Ryckaert

WimSchmitz

Biljartpoint

Correcties e.d.

Correcties e.d.

Ad Klijn

PietVerhaar

Wedstrijdleider

Samen biljarten geeft meer effect!
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De belangenbehartigers van de verstandelijk gehandicapte biljarters, de Commissie VG Biljarten (VGB)
hebben aangegeven graag nauwere banden te onderhouden met de KVC. Daartoe is een nieuwe
commissie in het leven geroepen welke de algemene ledenvergadering te Wijchen zal moeten gaan
benoemen. Het bestuur stelt voor deze commissie als onderdeel van KVC te benoemen om zo ook deze
grote groep biljarters een belangrijke eigen stem te geven.

Algemene leden
Wim SChipper

Petra Strijbos.

Koos Doodeman

John Molenaar

Aad Nieuwdorp

Flip Louwrier

Dick van Egmond

Piet Verschure

Porte!euillehouder

Namens het KVC bestuur,
Alex ter Weele

