
INRICHTING KNBB VERENIGING CARAMBOLE

Nu we uitgebreid tot vernieuwing komen van de indeling van wedstrijden is dit
tevens het moment om ook richting te kiezen voor het spelen van finales.
In de huidige situatie zijn de finales van de avond met acht deelnemers (drie dagen).
Bij de dag zijn de Gewestelijke en NK met vier deelnemers op één dag.
Het spelen van drie dagen voor de PK's is volgens mij ook een belemmerende factor
voor de deelname aan persoonlijke kampioenschappen.
Ook hebben we het erover om te komen tot Provinciale Kampioenschappen.
We hebben 12 Provincies. Twee poules van zes zou de basis voor een rationele
indeling kunnen zijn.
Nu zijn er vier Gewesten met twee afdelingen.
Als voorloper tot "mogelijke" verdere herindeling zou thans gekozen kunnen worden 
voor zes Gewest en/of Regio's.
 
Verdeel Nederland opnieuw op basis van de huidige districten en vorm zes Gewesten.
Een aantal districten is al te klein om zelfstandig de organisatie te kunnen invullen!
Dit laatste is optioneel en hoeft geen belemmering te zijn voor de eerste stap van vier naar zes.

Huige situatie:
NON MN WN ZN

FRIESLAND AMSTERDAM NW-NEDERLAND DELTA-ZW
GRONINGEN-DRENTHE EEM-FLEVOLAND WEST-FRIESLAND WEST-BRABANT
ZWOLLE E/O HET STICHT DUINSTREEK MIDDEN-BRABANT
NO-OVERIJSSEL OSS  VEEN-RIJNSTREEK KEMPENLAND
STEDENDRIEHOEK VELUWEZOOM ROTTERDAM VENLO E/O
TWENTE NIJMEGEN MIDDEN-HOLLAND ZUID LIMBURG
DOETINCHEM S HERTOGENBOSCH VLIETLANDEN MAASTRICHT
BERKEL & SLINGE BETUWE-VEENEND. ROTTERDAM

DORDRECHT

LANDSFINALE
Door de wijziging van het aantal Gewesten wordt het teams per klasse terug gebracht naar zes.
Ook dient in alle klassen het aantal spelers uit drie te bestaan.

Als het dagbiljarten meer moet aansluiten op het avondbiljarten dan dient bedacht te worden,
dat er 's avonds nu acht deelnmers zijn in alle gelederen.
Bij het dagbiljarten zijn finales doorgaans met zes personen in de districten.
De Gewestelijke en Landelijke finales worden met vier deelnemers gespeeld. Ieder Gewest een
afvaardiging. Het ligt voor de hand dat dit er dan ook zes zouden kunnen zijn.

Contributie en inschrijfgelden
Het verdient aanbeveling om weer met teamgelden te gaan werken opdat de contributie naar
beneden gaat. Was er voorheen een belemmering maar door het massaal gebruik van
Biljartpoint zijn de argumenten van destijds vervallen.
De verdeling dient gebaseerd te zijn opddat de "gebruiker" betaald

De nieuwe indeling is louter op gevoel ingegeven. De districten moeten de hervorming willen.
Regionale indeling naar mogelijke toekomstige provinciale indeling.
Voorbeeld voor zes Regio's of Gewesten



NOORD-NEDERLAND-OOST MIDDEN-NEDERLAND-WEST ZUID-NEDERLAND-OOST
FRIESLAND DEN HAAG VENLO E/O
GRONINGEN-DRENTHE VEEN-RIJNSTREEK ZUID LIMBURG
ZWOLLE E/O VLIETLANDEN MAASTRICHT
NO-OVERIJSSEL MIDDEN-HOLLAND NIJMEGEN
STEDENDRIEHOEK HET STICHT OSS
 ROTTERDAM S HETTOGENBOSCH

 
FRIESLAND ZUID-HOLLAND LIMBURG
GRONINGEN-DRENTHE UTRECHT BRABANT oost
OVERIJSSEL

NOORD-NEDERLAND-WEST MIDDEN-NEDERLAND-OOST ZUID-NEDERLAND-WEST
AMSTERDAM BETUWE-VEENENDAAL DELTA-ZW
NW-NEDERLAND VELUWEZOOM DORDRECHT
WEST-FRIESLAND TWENTE WEST-BRABANT
DUINSTREEK DOETINCHEM MIDDEN-BRABANT
EEM-FLEVOLAND BERKEL & SLINGE KEMPENLAND

NOORD-HOLLAND GELDERLAND ZEELAND
FLEVOLAND BRABANT west
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