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Verslag bijeenkomst Talentontwikkeling 2017+ 
Afwezig met kennisgeving : Therese Klompenhouwer, Michael Vink, Sam van Etten, Joey de Kok, 
Raymund Swertz, Bradley Roeten, Demi Pattiruhu en Jim van der Zalm 

Aanwezig : Bennie Deegens, Hans de Bruin en Paul Brekelmans (bestuur sectie Driebanden), Leon en 
Nick Dudink, Ferry en Jordy Jong, Guido Kauffeld, Daan Glissenaar, Daisy Werdekker, Mirjam Pruim-
Emmens, Gert-Jan Veldhuizen, Monique Wilkowski en Hans Junior Snellen. Tevens aanwezig, vader 
Dudink en moeder Glissenaar. 

Speciale genodigden : Jan Rosmulder (de Biljart Ballen) en Rolf Slotboom (PR en Communicatie KNBB) 

Datum : 22 juli 2017 – 13.30 uur 

Locatie : KNBB Bondsbureau 

Verslag opgemaakt door Paul Brekelmans 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Bennie Deegens heet iedereen van harte welkom op deze bijeenkomst. Omdat diverse bezoekers pas 
voor de eerste keer op het KNBB Bondsbureau aanwezig zijn, geeft hij in het kort aan wie hier namens de 
KNBB actief zijn en wat hun functie is.  

Hij geeft aan blij te zijn dat er zo’n grote opkomst is (11 van de 18 genodigden zijn aanwezig). Bij het 
uitnodigen is er in samenspraak met de trainers gekeken naar kandidaten waarbij verwacht wordt dat zij 
de potentie hebben om in de toekomst nog stappen te kunnen maken in het driebanden. 

Het bestuur van de sectie Driebanden is blij dat het vier goede trainers heeft kunnen strikken voor dit 
opleidingsplan. Therese Klompenhouwer, Jean Paul de Bruijn, Barry van Beers en Raimond Burgman 
gaan de trainingen verzorgen. 

Bennie geeft aan dat Paul Brekelmans, portefeuillehouder Jeugdzaken, de contactpersoon zal zijn tussen 
de trainers en het bestuur van de sectie. Tevens zal hij zorgen voor de correspondentie richting de 
kandidaten die uitgenodigd zijn voor de opleiding. 

Paul geeft aan dat het niet echt een Jeugdplan is, maar dat er mensen zijn gekozen die nog veel in hun 
mars hebben. De bedoeling van deze opleiding is om zowel bij de dames, als bij de heren een nieuwe 
lichting spelers klaar te stomen die op termijn de huidige toppers kunnen gaan opvolgen. De talenten 
zijn er, de trainers zijn er en inmiddels zijn er met Buffalo, Iwan Simonis en S.I.S. Schoonmaak & Herstel 
al enkele sponsors die ons opleidingsplan volledig ondersteunen en hier dan ook graag een financiële 
bijdrage aan willen leveren.  

In het kort geeft hij aan wat het bestuur van de sectie Driebanden van de kandidaten verwacht : 
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- De trainers hebben de kennis, maar er wordt ook verwacht dat de kandidaten gaan investeren in 
hun eigen opleiding. Ze zullen dus serieus aan de slag moeten, zodat de trainers zien dat er ook 
echt wat gedaan wordt met de oefenstof. Het bestuur vraagt dan ook aan alle kandidaten om 
goede wil te tonen en zelf ook wat te doen met de oefenstof. 

- Het is de bedoeling dat we zo snel mogelijk in het nieuwe seizoen gaan beginnen, waarbij het de 
bedoeling is van de trainers om 11 maanden per seizoen te trainen. Dit alles gebeurt in nauw 
overleg tussen de trainer en de kandidaten. 

- Er volgt tweemaal per seizoen een evaluatie waarbij de trainers met het bestuur gaan samen 
zitten en de vorderingen van eenieder bespreken. Er zal dan kritisch worden gekeken naar de 
inzet en progressie bij iedereen, want een dergelijk opleidingsplan kost nu eenmaal veel geld en 
dat willen we zo goed mogelijk besteden 

- De trainers zullen zelf aangeven waar ze hun trainingen gaan geven. Dat kan thuis zijn, maar het 
kan ook op locatie zijn. Op het Bondsbureau komt een matchtafel te staan, dus ook daar is in de 
toekomst ruimte om ’s avonds of op een zaterdag les te geven. De uiteindelijke afspraken zullen 
altijd worden gemaakt na overleg tussen trainer en kandidaat. 

- Verder juicht het bestuur en de trainers het alleen maar toe dat kandidaten mee gaan spelen in de 
competitie driebanden groot of dat er eens wordt ingeschreven bij een Grand Prix, zodat je jezelf 
eens kunt meten met anderen 

- Buffalo heeft aangegeven dat het bezig is een keu te ontwerpen voor de kandidaten die aan de 
opleiding mee gaan doen. Je bent dan niet verplicht om altijd met die keu te gaan spelen, maar 
het is een aardigheidje van een sponsor die lange termijnvisie hoog in het vaandel heeft staan. 
Indien je na korte tijd stopt, dien je deze keu weer in te leveren, blijf je de training volgen dan is 
de keu na 2 jaar van de kandidaat. In de toekomst zal er ook geprobeerd worden om een soort 
van ‘Jong Oranje’ te formeren die dan als team samen in de competitie zouden kunnen gaan 
spelen. 

- In samenspraak met de trainers heeft het bestuur de kandidaten als volgt verdeeld over de 
trainers. 
Therese Klompenhouwer  : Leon Dudink, Nick Dudink, Daisy Werdekker en Mirjam Pruim-
Emmens 
Barry van Beers : Michael Vink, Daan Glissenaar, Hans Junior Snellen en Bradley Roeten 
Jean Paul de Bruijn : Joey de Kok, Guido Kauffeld, Gert-Jan Veldhuizen, Demi Pattiruhu en 
Monique Wilkowkski 
Raimond Burgman : Therese Klompenhouwer, Sam van Etten, Ferry Jong, Jordy Jong, Raymund 
Swertz en Jim van der Zalm 

- Sam van Etten, Joey de Kok, Monique Wilkowski, Therese Klompenhouwer en Raymund Swertz 
krijgen voorlopig de A-status. Dit wil zeggen dat zij per maand 4 uur (één op één) les krijgen. Alle 
overige kandidaten krijgen voorlopig de B-status en krijgen per maand 2 uur (één op één) les. 
Bovendien dienen zij een eigen bijdrage te betalen van 20%, zijnde € 7,00 per uur (dus € 14,00 
per maand). De trainers bepalen, na overleg met het bestuur, of een speler in aanmerking komt 
voor promotie van de B-status naar de A-status of juist andersom dat iemand degradeert van de 
A-status naar de B-status. 

- In december en aan het einde van het seizoen gaan we met de trainers evalueren en kijken we 
hoe de spelers zich ontwikkelen en of de trainer en speler nog steeds “een goede klik” hebben 

- Iedere kandidaat krijgt de contactgegevens van zijn trainer en dient daarna zelf contact te zoeken 
met die trainer om tot afspraken te komen 
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Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ferry Jong vraagt waar de grens ligt tussen de A en B 
status. Jean Paul de Bruijn geeft aan dat er niet alleen naar moyenne wordt gekeken, maar ook naar 
inzet, progressie en of er in de nabije toekomst nog stappen gemaakt kunnen worden. Mirjam Pruim 
vraagt waar en welke dagen er getraind gaat worden. Dit zal altijd gebeuren na overleg met trainer en 
leerling. Monique Wilkowski vraagt of de leerlingen nu ook met een badge van de sponsors moeten 
gaan spelen. Het zou volgens haar een mooie geste zijn naar de mensen die er geld in steken. Daar zullen 
we naar kijken, maar de huidige sponsors zijn op dit moment heel tevreden. Jean Paul benadrukt dat 
sponsor Buffalo momenteel druk bezig is om persoonlijke overeenkomsten met spelers te sluiten en 
daar kunnen in de toekomst deze leerlingen natuurlijk ook voor in aanmerking komen. Gert-Jan 
Veldhuizen vraagt hoe hij, niet uitkomend in de teamcompetitie en bij de p.k.’s driebanden, kan 
aantonen dat hij progressie maakt. Bennie adviseert om zijn trainingsuren te gaan verdelen over het 
kader en driebanden. Hij zal in de toekomst dan wel een keer een keuze moeten maken. Jean Paul stelt 
voor zichzelf het doel om Gert-Jan zodanig enthousiast te maken dat hij meer met het driebanden gaat 
doen. Jean Paul verwacht dat het kaderspel bij Gert-Jan zal verbeteren en dat uit het verleden blijkt dat 
de betere kaderspelers van vroeger nu ook de betere driebandspelers zijn geworden. Daisy Werdekker 
vraagt zich af of het in de toekomst ook mogelijk is om te veranderen van trainer, bijvoorbeeld als één 
van de kandidaten geen klik heeft met de trainer. Ja, dat is geen enkel probleem. Mocht de klik er niet 
zijn, dan gaan we samen in overleg. Mevrouw Glissenaar (moeder van Daan en Silvy) stelt voor dat de 
sectie zich eens laat informeren of er mogelijkheden zijn om het biljarten (trainen) en het studeren te 
combineren en daarbij ondersteuning te krijgen van NOC*NSF. Bennie gaat hier achteraan, alhoewel we 
op dit moment geen topsportstatus meer hebben. Jean Paul heeft al eens ooit een project opgezet met 
het biljarten op LOOT scholen, maar dat staat momenteel op een laag pitje. Hier zijn echter nog wel 
contacten te benaderen die hier iets in kunnen betekenen. Bennie zegt toe dat we hier achteraan gaan. 

Bennie vraagt of er mensen zijn die met de huidige informatie op dit moment al afhaken. Die zijn er 
(gelukkig) niet. Guido Kauffeld geeft wel aan dat hij, omdat hij sinds enkele maanden, een nieuwe job 
heeft wil kijken hoe hij de training in kan gaan passen in de vrije tijd die hij heeft. Bennie geeft aan dat 
werk en studie te allen tijde voorrang dient te krijgen, waarna Jean Paul toevoegt dat hij er met Guido 
ongetwijfeld uit gaat komen.  

Paul geeft aan dat hij zal zorgen dat iedereen begin augustus in ieder geval een verslag binnen heeft van 
deze bijeenkomst. 

Voor de betrokkenen kan hij ook al meedelen dat het N.K. Junioren 2018 is vastgesteld op zaterdag 3 en 
zondag 4 februari bij HCR Prinsen te Haarlo. Het N.K. dames vindt plaats van 10 t/m 12 november 2017 
in Oosterhout. 

Hierna wordt er nog een foto gemaakt van de hele groep, waarna Bennie alle kandidaten en de trainers 
bedankt voor hun komst en hij kijkt vol vertrouwen uit naar de start van de opleidingen en hoopt dat er 
wat moois uit voort gaat komen.  

De drie ballen liggen nu bij de leerlingen en Bennie wenst alle leerlingen en de trainers dan ook veel 
succes. 

 


