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NATIONALE JEUGDCOMMISSIE KBBB.
VERGADERING VAN 27-06-2016
Aanwezig: Franssen Joannes, Sonja Don Porto Carero, , Brohee Francois, Engelbos Patrick, Ruysen Robert,
Verwittigd afwezig: Lemaire Jean,Meuleman Rudy, Thuys Ludo (verlof)

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Verslag van vergadering van 03-04-2016 werd goed gekeurd.
2. Bespreking afgelopen sportjaar en Europese kampioenschappen.
De verschillende competities worden besproken.
We onthouden de goede resultaten van onze jeugdspelers tijdens de Europese kampioenschappen.
Echter nog te weinig om mee te dingen naar een Europese titel.
Stef van Hees heeft onze federatie vertegenwoordigd in Kopenhagen en werd in de kwartfinale uitgeschakeld in de
U 21 vrijspel.
In Dudelange U 17 vrijspel ging het beter met een zeer mooie tweede plaats voor Bryan EELEN. Proficiat Bryan.
Ook een proficiat aan de andere deelnemers.
Natuurlijk ook een dankwoord aan alle clubs en verantwoordelijken van de jeugd , voor het organiseren van finales
En jeugdtornooien.
3. Inschrijvingen 2016-2017.
Er word gevraagd om zo vlug mogelijk de inschrijvingsformulieren binnen te sturen bij Engelbos Patrick en Franssen
Joannes, en duidelijk vermelden wat zij willen spelen en hun duidelijke gegevens.
Ook inschrijvingen voor de competitie jeugdclubploegen dringend binnen sturen.

4. Brandenburg 2017
Zoals in het verleden al is afgesproken zal er gezorgd worden voor één hotel waar alle spelers tezamen kunnen
overnachten, en dit aan een aanvaardbare prijs.
Indien iemand ergens anders wil gaan overnachten, zal hij de prijs maar krijgen hetgeen dat voor het hotel voorzien is
wat door de nationale jeugdcommissie word vastgelegd. De afgevaardigden zullen dan wel zorgen dat de spelers naar
de speelzaal zullen begeleid worden.

5. Coupe van Beem
Er werd uitvoerig gedebatteerd over de manier dat Duitsland in de toekomst de Coup van Beem wil spelen.
België is dus niet akkoord gegaan om met 5 spelers te spelen in het vrijspel en drie in de drieband.
Daarom zal er dit jaar nog altijd de coupe van Beem in het vrijspel gespeeld worden.
Tijdens de coupe van Beem dit jaar zal er op zaterdag 20- 08-2016 een vergadering zijn over de toekomst van de
coupe van Beem. De afgevaardigden voor de begeleiding van de coupe van Beem en tevens de verantwoordelijken
tijdens deze vergadering zijn Nationaal jeugdvoorzitter Franssen Joannes en spbst Engelbos Patrick.
Francois Brohee stelde voor om eventueel een nieuwe competitie in het leven te roepen voor de drieband, zal aldaar
besproken worden.
6. Jeugdlessen
Na onderhoud door de nationale jeugdvoorzitter Franssen Joannes en Leppens Eddy werd aanvaard dat Eddy de
nationale monitor wordt van de jeugd.
Wanneer er lessen kunnen gegeven worden zal Eddy contact nemen met de spelers.
Na het indienen van de spelerslijsten zal er ook nagezien worden wie er recht heeft op nationale lessen.
7. Nationale jeugdkalender
Er zal een nationale kalender opgesteld worden, waaraan de gewesten zich zullen moeten houden voor het
organiseren van hun gewestfinales. We moeten er rekening mee houden dat we op tijd onze nationale finales kunnen
organiseren aangezien we in 2017 de europese kampioenschappen hebben in Brandenburg.
Voorlopige datums die bezet zijn in 2016-2017.
19-201-21 augustus 2016 Coupe van Beem in Duitsland.
25 februari 2017 Tornooi in BC DE MIDDEL
09-10-april 2017 Nationale finale van de jeugd in het gewest Henegouwen Namen.
23 april 2047 Tornooi in BC DE NOORDERKEMPEN.
8 . Allerlei
Lijsten jeugd inschrijvingen tijdig insturen bij Patrick Engelbos en Franssen Joannes
Er zal aan de jeugdafgevaardigden een kenteken bezorgd worden, zodat zij ook herkenbaar zijn tijdens de
kampioenschappen, waar zij als afgevaardigden optreden.
Franssen Joannes

Vertaling door Ruysen Robert

