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Een terug- en een vooruitblik door en op de Belgische Biljart Bond
De jaarwende nodigt telkens uit om in de achteruitkijkspiegel het achter de horizon weggezonken jaar
nog snel te overschouwen alvorens de goede voornemens voor het nieuwe jaar op te lijsten.
2017 was voor de KBBB een bewogen jaar van verandering, zonder enige allusie te willen maken naar
slogans van politieke partijen. Na een paar woelige jaren werd bij aanvang van 2017 de Raad van
Bestuur van de KBBB eerst uitgebreid en vervolgens van sportleiding en voorzitterschap gewisseld.
Sindsdien is er al heel wat gebeurd, maar de volgende hoogtepunten willen we toch in de kijker zetten.
Een eerste zorg was de continuïteit te waarborgen, zodat voor iedere speler en lid van de biljartbond
zijn of haar wedstrijden tijdig gepland en gespeeld konden worden. Men pleegt het soms over het
hoofd te zien, maar zelfs in een klein landje als België komt hier al heel wat bij kijken, waaronder een
nationale sportcommissie met vertegenwoordigers uit 6 gewesten onderverdeeld in 17 districten,
verspreid over 155 biljartclubs. Als je dan plotseling plaatsvervanger wordt en voor
3100 leden alle wedstrijden over alle disciplines moet aansturen, dan kan je je
inbeelden dat de uitdaging voor de nieuw aangestelde sportbestuurder net iets
groter was dan enkel maar een bestaande routine draaiende te houden. Daarom
gaat in eerste intstantie onze enorme waardering en oprechte dank uit naar Henri
Pelgrims, die met de hulp van zijn commissie alles in het werk heeft gesteld om de
sportieve zaken netjes op de rails te krijgen. Bedankt, Henri, om door te zetten en Fig 1: Henri Pelgrims,
alle sportevenementen (waaronder ook de Multi’s) mee in goede banen te leiden.
Nat. Sportbestuurder
Een tweede en niet minder belangrijke uitdaging was om eens orde op zaken te stellen in onze interne
werkingsinstrumenten. Een aantal van onze geëikte, nationale documenten, waaronder de Statuten en
het RIO (Reglement van Inwendige Orde) waren dringend aan herziening toe. Eerst werd prioriteit
gegeven aan de actualisering van de Statuten, omdat deze de Bijbel zijn van een
vereniging. Na een grondige bewerking werden ze ter nazicht aan het VSDC en ter
goedkeuring aan de Gewesten voorgelegd en reeds in de vakantieperiode in het
Staatsblad gepubliceerd. Vervolgens werd het RIO aangepakt en met de Statuten
gesynchroniseerd zodat bestaande tegenstrijdigheden weggewerkt werden.
Hiervoor willen we in het bijzonder Theo Cornelis bedanken, die zich met onuitputtelijke ijver en kennis van zaken op deze zeer uitgebreide teksten heeft gestort Fig 2: Theo Cornelis,
KBBB - Bestuurslid
en deze één voor één in beide landstalen heeft herwerkt en geuniformiseerd.
Tijdens de laatste maanden van het jaar 2017 ging de aandacht hoofdzakelijk naar de voorbereidingen
van de Belgische Kampioenschappen die het voorbije weekend in Blankenberge plaatsvonden. Hiervoor werd de werkgroep ‘Multi’s’ opgericht die zich om de paar weken bij elkaar schaarde om de
status en de voortgang van de openstaande actiepunten te bespreken. Het enthousiasme en de
dynamiek die er in deze werkgroep ervaren werden, stak ons een riem onder het hart en getuigde dat
er wel degelijk nog heel wat leden de handen uit de mouwen willen steken. Want we moeten toch
durven bekennen dat meer en meer verenigingen met dezelfde uitdaging geconfronteerd worden dat
het alsmaar moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, die uit idealisme en liefde voor hun hobby- of
sportclub bereid zijn om ook actieve tijd te investeren aan hun vereniging. Wel, deze werkgroep was
een sprekend voorbeeld dat er gelukkig nog wel zulke mensen zijn waarop men ook kan rekenen op
momenten dat er moet gewerkt worden. Daarom gaat onze laatste dankbetuiging voor 2017 naar de
leden van de werkgroep ‘Multi’s’. Hartelijk dank voor jullie bijdrage en doorgedreven inzet en een
dikke proficiat voor het resultaat dat jullie bereikt hebben, want alles verliep van een leien dakje en de
opkomst was gigantisch. De Multi’s waren gewoonweg top dit jaar en dat was jullie verdienste!
KBBB-Nieuwsbrief 2018.01

Datum: 17/01/2018 12:24:00

Versie: 1

Pagina 1 van 2

RAAD VAN BESTUUR
CONSEIL D’ADMINISTRATION
KBBB vzw
FRBB asbl

Zetel:

Nieuw(jaar)sbrief aan onze leden

Koninklijke Belgische Biljartbond vzw
Fédération Royale Belge de Billard asbl
Martelarenplein, 1
3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0409.579.332

Figure 3: Werkgroep Multi's

De voorbije driekwart jaar hebben ons ook een aantal inzichten verschaft waarrond we onze aandacht
willen verscherpen in de zeer nabije toekomst. M.a.w. hier zijn onze voornemens voor het nieuwe jaar.
Een eerste voornemen is om meer werk te maken van vlottere communicatie, zowel intern als extern.
Zeker in een nationale structuur van gewesten, districten en lokale clubs is het essentieel dat men over
eenduidige informatie beschikt. Dit betekent niet alleen een gecentraliseerd en up-to-date club- en
ledenbestand, maar ook eenduidige speelkalenders en de wijzigingen eraan. Om alle communicatiestromen vlot en gestructureerd te laten verlopen, hebben we nood aan een platform waarbij onze
vernieuwde website de enige bron van de waarheid wordt. Momenteel wordt hier door onze nieuwe
webmaster Curt Wielfaert ijverig aan gewerkt. Het doel is om deze klaar te hebben tegen de aanvang
van het volgend sportseizoen. De eerste ontwerpen zien er alleszins mooi en veelbelovend uit.
Ook voor de externe communicatie onder de vorm van publiciteit en media-aandacht zal een tandje
bijgestoken worden, want onbekend is onbemind. In een land dat gezegend is met zoveel wereldtalent, moeten meer mogelijkheden benut worden om onze biljartsport positief in de kijker te zetten.
Niet alleen zullen grotere wedstrijdevenementen zoals de voorbije Kampioenschappen, de Beker van
België en de WorldCup meer pers- en media-aandacht krijgen, ook willen we intensiever en
professioneler gebruik maken van technologie en sociale media. We denken onder meer aan de opzet
van diverse gebruikersgroepen op twitter, facebook en whatsapp maar ook aan één of meerdere
spelersfora of het gebruik van live-stream kanalen waarbij wedstrijden online kunnen gevolgd worden.
Dit brengt ons naar ons derde en waarschijnlijk belangrijkste objectief, en dat is onze biljartsport hip
en laagdrempeliger te maken. Onze biljartsport heeft nood aan verjonging maar het blijkt alsmaar
moeilijker om jongeren aan te trekken. De enige manier om dit te kenteren is onze sport met de tijdsgeest van de jeugd te laten mee evolueren. Welke jonge kerel of meid kiest ervoor om in kostuum een
sport te beoefenen waar het stilletjes moet zijn en geen fun mag gemaakt worden als men aan het
spelen is? Waar men op een uur tijd misschien 5 punten scoort? Waarom speelt diezelfde jeugd liever
een spelletje pool? Omdat het simpeler en minder stijf is. Onze drempel ligt te hoog en onze sport is
niet hip genoeg. Hieraan moeten we dringend werken. Ons imago moet drastisch veranderen en we
moeten die drempel verlagen. Door carambole makkelijker en minder stijf te
maken, door andere disciplines (4 of 5 biljartballen of 5 kegelen) overal (in
155 clubs) te promoten en een eigentijdsere dresscode op te leggen. Maar
ook door op hun media (Facebook en Youtube) aanwezig te zijn, door
instructiefilmpjes en live streams van jeugdwedstrijden te posten en door
jonge idolen zoals Kenny Miatton, Jamie Buelens of profvoetballer Geoffry
Figure 4: Cultheld in wording &
Hairemans (26) in te zetten in publiciteit- en promotiecampagnes.
driebander Geoffry Hairemans
We hebben dus nog wat uitdagingen, maar grote resultaten hebben grote ambities nodig. Hierbij
zullen we eenieders bijdrage en medewerking broodnodig hebben, en daar rekenen we echt wel op.
In dit vooruitzicht willen wij graag afsluiten met jullie een fantastisch en sportief 2018 toe te wensen!!!
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