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2 Brochure Commissie VG-Biljarten 

1. Inleiding en Doelstellingen 

De Commissie VG-Biljarten is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) 

Afdeling Carambole en behartigt de belangen van de Nederlandse biljarters met een 

verstandelijke beperking. 

Doel en motto 

Doel van de Commissie: "Het 

bevorderen en in stand houden van 

de biljartsport voor verstandelijk 

gehandicapten" met als motto: 

"normaal waar mogelijk, bijzonder 

waar nodig". De KNBB heeft in 

toenemende mate getoond dat ze het 

VG-biljarten serieus nemen en willen 

ondersteunen. Bondscontributie 

wordt direct geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van het VG-biljarten in 

Nederland. 

 

Integratie/socialisatie 

Veel mensen met een handicap zijn graag met sporten bezig. Zij willen hun sport zo gewoon 

mogelijk beoefenen. De Commissie VG-Biljart is van mening dat het goed is als er clubs zijn die 

specifiek op verstandelijk gehandicapten gericht zijn. Uiteraard kan het nuttig zijn om onderdeel 

te zijn van een groter geheel, zolang de club een eigen "plek" kan houden. Sport is gezond en 

het kan een positief effect hebben op sociale contacten. De biljartsport is goed voor het 

ontwikkelen van een goede concentratie en van de grove en fijne motoriek. Het houdt mensen 

in beweging en het bevordert sociale contacten. Het is gebleken dat een verstandelijke 

handicap geen belemmering hoeft te zijn om te gaan biljarten. Er zijn in Nederland honderden 

verstandelijk gehandicapte biljarters. Biljarten is een mooie sport met veel uitdagingen. Je raakt 

nooit uitgeleerd. Je hoeft er niet snel of sterk voor te zijn. Iedereen kan leren biljarten en als je 

er eenmaal aan begint, dan wil je er niet meer mee stoppen. 

VG-Biljarten gaat niet anders dan bij biljarters zonder handicap. Jongens, meisjes, mannen, 

vrouwen, van jong tot oud kunnen meedoen. Iedereen speelt naar eigen kunnen. Men moet het 

aantal punten (caramboles) halen dat bij de eigen mogelijkheden past. Dit maakt het mogelijk 

dat spelers van elk niveau toch tegen elkaar kunnen spelen. De commissie is voorstander van 

toernooien met niet-gehandicapte spelers/clubs. Hiermee zijn uitstekende ervaringen opgedaan 

door commissieleden die dergelijke toernooien eerder hebben georganiseerd. 
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2. Nederlandse kampioenschappen (NK) 

De Commissie VG-Biljarten organiseert jaarlijks een NK voor Teams en een Persoonlijk NK. 

2.1. NK Teams 

Het NK voor teams vindt elk jaar in februari 

plaats bij hotel Zuiderduin te Egmond aan 

Zee. In een drietal landelijk georganiseerde 

voorwedstrijden plaatsen zich 9 teams 

voor de finale. De kampioen van vorig jaar 

is automatisch geplaatst, zodat er 10 teams 

van 4-6 spelers over twee dagen strijden 

om de titel “Kampioen van Nederland”. 

Dit NK is een groots spektakel op 6 

biljarttafels met gekwalificeerde arbiters 

om de wedstrijden in goede banen te 

leiden. De wedstrijdreglementen van de 

biljartbond zijn, met een paar kleine 

noodzakelijke aanpassingen, onverkort van 

toepassing op deze wedstrijden; voor het 

aantal te maken caramboles is eigen, 

passende tabel vastgesteld. 

Omdat dit evenement over twee dagen is 

verspreid, is er op de zaterdagavond ruimte 

ingepland voor ontspanning.  

2.2. Persoonlijk NK 

Iedere speler met een verstandelijke 

beperking mag zich inschrijven voor het 

Persoonlijk Nederlands Kampioenschap, 

mits de speler lid is van de KNBB. 

Dit NK wordt elk jaar op één dag gespeeld, 

doorgaans de eerste zondag van juni. De 

laatste jaren is Biljartcentrum Horna 

gastheer van dit aansprekende 

evenement. 

Op 12 tafels spelen daar 48 deelnemers in twee poules om de titel Persoonlijk Nederlands 

Kampioen poule A of poule B. 
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3. Lidmaatschap KNBB 

Algemeen 

De meeste VG-clubs hebben tot onze vreugde 

intussen (een aantal van) hun spelers opgegeven als 

lid van de KNBB. Dit is iets dat de Commissie 

aanmoedigt. Hopelijk zullen er nog veel meer 

volgen. Biljarters zonder handicap moeten lid zijn 

van de KNBB om deel te mogen nemen aan officiële 

wedstrijden, zoals een Nederlands Kampioenschap 

(NK). Waarom iemand met een verstandelijke beperking niet? Denk aan ons motto “Normaal 

waar mogelijk, bijzonder waar nodig”.  

Het organiseren van een NK brengt flinke kosten met zich mee die de organisatie niet zelf kan 

blijven bekostigen. Het wordt steeds moeilijker om sponsors te vinden. Gelukkig krijgen de 

beide NK’s financiële ondersteuning van de KNBB. In 2008 heeft de KNBB de verantwoording 

voor het VG-biljarten op zich genomen, waarna werd besloten dat het VG-biljarten thuishoort 

bij de vereniging Carambole. 

Lid worden 

Verstandelijk gehandicapte (VG) biljarters kunnen zich als lid van de KNBB aanmelden of door 

een vertegenwoordiger aangemeld worden. Bij voorkeur geschiedt dit via een biljartvereniging 

of -club. Het tarief voor VG-leden is slechts 10 euro per jaar. De ledenbijdragen komen ten 

goede aan de ontwikkeling van de VG-biljartsport. Aanmelding geschiedt via het 

inschrijfformulier (dat kunt u op de website www.vg-biljarten.nl downloaden). Dit formulier 

sturen naar vgbiljart@gmail.com Na aanmelding ontvangt de vereniging, club of 

vertegenwoordiger een bevestiging. De factuur volgt via de KNBB. 

 

4. Begeleiding 

Mensen met een verstandelijke beperking 

worden normaliter in de privésfeer en op het 

werk door professionals begeleid. Ook binnen de 

Commissie VG-Biljarten is deze deskundigheid 

aanwezig, zodat u met vragen altijd contact met 

onze commissie kunt opnemen (zie hoofdstuk 6). 

Speciaal voor biljarters met een verstandelijke 

beperking heeft de commissie een handleiding 

geschreven voor personen die biljartles aan deze 

doelgroep willen geven. Deze notitie kunt u op 

de website www.vg-biljarten.nl downloaden.  
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5. Sponsorwerving 

De activiteiten van de Commissie VG-Biljarten kosten veel geld. De jaarlijkse begroting gaat uit van zo’n 

€ 30.000, = aan kosten, die voor het grootste gedeelte door sponsorwerving gedekt moeten worden. 

Gelukkig staat er bij de KNBB een bedrag van € 5.000, = in de jaarlijkse begroting en hebben we al een 

paar vaste sponsoren die onze doelgroep een warm hart toedragen. Uiteraard zijn wij constant op zoek 

naar nieuwe sponsors om onze activiteiten te kunnen continueren. Op verzoek kunnen we u ons 

Sponsorboekje toezenden, waarin de mogelijkheden voor potentiële sponsors uitgebreid zijn 

beschreven. 

Echter, ook de spelers zelf kunnen door middel van sponsorwerving hun kosten voor deelname aan de 

kampioenschappen voor een deel dekken. Op onze website www.vg-biljarten.nl kunt u daarvoor een 

notitie met tips downloaden. In die notitie is ook een voorbeeldbrief aan potentiële sponsors 

opgenomen. Ook op de pagina http://sponsoring.startpagina.nl/ staan tal van links naar pagina’s die tips 

en voorbeelden geven van sponsoractiviteiten. 

6. Website en contact 

De Commissie heeft een eigen website; die kunt u vinden onder www.vg-biljarten.nl 

U kunt contact opnemen via de Contact-pagina op deze website, of u kunt één van de bestuursleden 

bellen of e-mailen; die gegevens staan op de pagina Commissie VG-Biljarten. 

De contactgegevens van onze secretaris zijn: 

Petra Strijbos 

Telefoon: 06-28050314 

E-mail:  vgbiljart@gmail.com 
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