INFOBROCHURE

Sint-Niklase Biljartacademie
Sportstadion Puyenbeke
Watermolenstraat 106
9111 Belsele / Sint-Niklaas
03-284.77.18

www.k-snba.be

Aangesloten bij de Koninklijke Belgische Biljartbond KBBB-FRBB

Algemene informatie
Afgekort: K.S.N.B.A.
Adres: Puyenbeke Stadium, Watermolenstraat 106, 9111 Belsele / Sint-Niklaas
Telefoon lokaal : 03-284.77.18
Openingsuren:
Ma
14 u – 24 u
DI & WO
19 u – 24 u
DO
14 u – 24 u
Vrij
19 u – 24 u
ZA
14 u – 24 u
ZO
9u - 13u en eventueel namiddag voor KBBB – zie kalender KBBB
Uitbating: Wase Biljart Belangen vzw – Zetel: Lavendelstrat 112, 9100 St.Niklaas
Lidgelden:
Full member = 125 € per jaar.
Jeugd: tot 15 j : gratis ; 15-18j: 35 € ;
Nieuwe leden +21 j.: 1e jaar 75 €.

18-21: 70 €

Geeft recht op onbeperkt spelen alle dagen dat er geen competitiewedstrijden of
tornooien aan de gang zijn. Full members, die voor de federatie spelen betalen ook
afzonderlijk de jaarlijkse KBBB licentie (60 € in 2019-20).
Leden betalen geen extra huurgeld voor gebruik van de tafels, wat het
lidmaatschap merkelijk interessanter maakt dan een formule met lager lidgeld en
betalen per uur voor de tafels.
Ook het inschrijvingsgeld voor SNBA tornooien en handicaps is in het lidgeld
inbegrepen

Sponsor :

.
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Ledenaantal: + 80
Tafels:
3 Verhoeven ‘President’ wedstrijdtafels 2,84m
5 tafels van 2,10m Verhoeven en Horemans
Tornooien:
- Nationaal Individueel Driebanden-tornooi ‘Raymond Van Overloop’ – april/mei/juni
- Tweejaarlijks een Nat. Rankingtornooi voor Ereklassespeler (Billiard Topsport) .
Social Events:
- nieuwjaarsreceptie
- jaarlijks clubfeest met huldiging van de kampioenen
- vriendenmatchen en uitstappen
- Bestuur:
Voorzitter: Tom De Ruyte 0494-89.66.25
Sportcoach en materiaalmeester: Robert Heerwegh 0478-23.29.66
Secretaris: Yvan De Ruyte 0499-31.57.07
Sportbestuurder KBBB: Dave Goossens.0477-85.51.79
Sportbestuurder KBKB: Franz Iliano 0477-45.28.45
Penningmeester: Matthias Van Raemdonck 0473-85.33.68
- Erevoorzitter: Pierre Cornelissen 0475-42.38.59
Jaarlijkse Algemene Vergadering: september
Competities:
De KSNBA is aangesloten bij de KBBB en neemt deel aan alle lokale en nationale
competities zoals:
- Nat.Interclub Drieband (Europabeker)
- Kon. Biljartfederatie Klein-Brabant - KBKB
- KBBB Gewestelijk bekerkampioenschap – 2 teams
- Nat.tornooien en Individuele Kampioenschappen
De club heeft spelers van hoofdklasse tot 5e klasse in z’n rangen en heeft al
decennia lang een toonaangevend imago in het Belgisch biljartlandschap.
Kandidaat stellen?
Aan de bar of bij de bestuursleden kan U een “Aanvraag tot Lidmaatschap”-formulier
bekomen, één van de bestuursleden contacteren of via onze website www.k-snba.be
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt daarover beslist.
Historiek:
Te bekijken op onze website www.k-snba.be
Website: www.k-snba.be
Deze website is een echte portaalsite voor de biljartsport, nationaal en internationaal.

3

Agenda: Te bekijken op onze website: www.k-snba.be
Jeugdleiding:
Er worden initiaties georganiseerd.
Verder staan er vele ervaren leden ter beschikking voor verdere opleiding en is er
ook op gewestelijk en nationaal vlak begeleiding voor beloften
Maatschappelijk:
Het promoten van de biljartsport bij de jeugd heeft direct invloed op een aantal
belangrijke aspecten van de individuele ontplooiing en het gedrag in de
maatschappij van de jongeren.
In biljart geen hooligans of vandalisme; een jeugdspeler leert via deze sport
respect voor de tegenpartij en z’n medespelers. Zelfdiscipline,
concentratievermogen, karaktervorming en bescheidenheid zijn maar enkele
van de sleutelwoorden in de opleiding van jeugdspelers.
Een biljartclub is dan ook een ideale omgeving om belangrijke waarden in het
leven in de praktijk om te zetten

Eddy Merckx

Frédéric Caudron

Raymond Ceulemans
Verantwoordelijke uitgever:
Pierre Cornelissen, Lavendelstraat 112, 9100 Sint-Niklaas
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