Goed morgen allemaal
Mijn verslag dit jaar klinkt wat neerslachtig maar ik kan de dingen niet mooier of beter maken dan
dat ze zijn.
Vorig seizoen is niet bijzonder goed gestart, omdat ik geen of bitterweinig reacties kreeg in verband
met mijn vraag om een eerste gewestelijke jeugdfinale in te richten.
Dit kost niets ! Alleen maar wat inzet.
Enkel een reactie is voldoende, zodat ik weet dat mijn mails worden gelezen.
Mede door het ontbreken van een nationale jeugdkalender. Die er dit seizoen eindelijk wel komt.
Geen jeugdtornooien in het vooruitzicht. Geen doe aan sport beurs. Heb ik een oproep gedaan om
samen initiatieven te bedenken, want het is vijf na twaalf.
De weinige of zeg maar liever geen reacties verbaasde me.
Antwoorden als : geen tijd, geen geld, geen zin, wij hebben geen jeugdspelers.
Wel, laat me toe u allen te zeggen dat als we niet allemaal inspanningen doen om jeugd aan te
trekken, jullie binnenkort zonder biljartspelers zitten. Daar de vergrijzing ook toeslaat op
biljartgebied.
De enige club die een positieve reactie op mijn oproep heeft gemaild is BC De Middel.
Zij hebben een jeugdinitiatie gegeven. Met zeer veel middelen : een krantadvertentie, flyers, en een
annonce op de gemeentelijke site. Spijtig dat hun inzet niet het verwachte succes had. Toch bedankt
voor de moeite en zeker en vast opnieuw proberen ! Ook BC De Ploeg blijft zich inzetten.
Daniëlle en Luc hebben wederom gratis biljartlessen voor de jeugd ingericht en met succes. Bedankt !
Het aantal jeugdtornooien gaat ieder seizoen gestaag omlaag. Enkele clubs hebben ook vorig seizoen
een jeugdtornooi ingericht : KBC Zanzibar, DGQ, BC De Middel, BC De Noorderkempen en BC De
Maan.
Veel van deze clubs hebben alvast een jeugdtornooi gepland voor huidig seizoen. Daarover straks
meer. Positief nieuws kwam uit een onverwachte hoek. De Stedelijke Handelsschool uit Turnhout
heeft met de medewerking van Biljart Palace en het gewest bestuur deelgenomen aan biljartlessen
voor leerlingen van de sportrichting. Bedankt Biljart Palace voor de accommodatie en Louis Masson
voor je enorme inzet !Dit seizoen ook ?
Maar goed dat onze jeugdspelers zich niet hebben laten ontmoedigen.
Stef Van Hees van BC De Coeck werd Belgisch kampioen 3 band bij de junioren, tijdens de Multi's in
Blankenberge. Op het EK u17 in Dudelange heeft Bryan Eelen eveneens van BC De Coeck een
welverdiende tweede plaats behaald. Simon Blondeel uit Duisland nam goud. Maar op de zilveren
medaille mag Bryan gerust trots zijn ! Ik trouwens wel. In Kopenhagen, Denemarken wist Stef Van
Hees zich net niet te plaatsen voor de semi finale op het EK U21 vrijspel. Zoals we zijn begonnen,
eindigde het seizoen niet bijzonder goed. Tijdens de coupe van Beem in augustus behaalde België de
derde plaats. Daar hebben de 3 deelnemende landen gepraat over de toekomst van de CVB. In
Februari hebben de 3 landen terug een afspraak met elkaar. De voorstellen zullen dan worden
toegelicht. Zeker is dat er zowel vrijspel als 3 band wordt gespeeld tijdens de volgende edities van de
CVB.
Dit gezegd zijnde, zal ik u nu inlichten over het huidige seizoen. De dalende trend van de voorbije
jaren zet zich spijtig genoeg voort. Het Antwerpse gewest telt slechts 12 jeugdspelers en 2 juniors.
6 spelers in De Coeck, 4 spelers van DGQ, 1 speler in BC Carambol,BC op de Meir telt ook 1 speler,1
van TBA en 1 junior in BC De Ster. Enkele clubs hebben hun plaats op de nationale jeugdkalender al
verdient. Zij hebben reeds een nationaal jeugdtornooi gepland. We starten als vanouds met het
tornooi in KBC Zanzibar op 19 november, gevolgd door BC De Middel op 25 februari 2017. BC De
Noorderkempen ontbreekt natuurlijk niet in het rijtje en plant een tornooi op 23 april 2017.DBC De
Leug sluit voorlopig af op 20 mei 2017. Zoals jullie merken is er nog plaats voor meerdere

jeugdtornooien. Ik verneem het graag indien jullie er een willen inrichten. Waar onze spelers ook
naar uit kijken zijn de Multi's in Blankenberge en een plaatsje in Brandenburg dit seizoen.
Hopelijk regent het dit seizoen initiatieven. De gratis biljartlessen voor de jeugd in BC De Ploeg
worden ook dit seizoen weer ingepland. De data zijn nog niet bekend maar u kan dit terug vinden op
de site. Dimitri Wittemans van de Breugel heeft me verteld dat hij gratis les wil geven aan de jeugd
in zijn café. Ikzelf ga brainstormen met enkele jeugdspelers en leden van KBBB over mogelijke
manieren om jeugd geïnteresseerd te krijgen voor onze favoriete sport. De nationale finale in april
2017 zal er een beetje anders uit zien dan voordien. Vanaf de 7 de klasse( als er niet te veel
promoties volgen) zullen alle jeugdspelers deelnemen aan de nationale finale. Heb ik niet voor niets
al jaren voor gepleit. Voor ik het woord geef aan mijn collega's rest mij nog te zeggen dat op 7-8 april
2018 de nationale jeugdfinale georganiseerd wordt in het gewest Antwerpen.
Ik wens iedereen een fijn seizoen en een aangename samenwerking.
Bedankt voor jullie aandacht.

