KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W.
FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L.
Aangesloten bij
Affilié

Union Mondiale de Billard
Confédération Européenne de Billard
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Comité Olympique et Interfédéral Belge

Zetel/Siège Café Marie-Therese, Martelarenplein 1 te 3000 Leuven

NATIONALE JEUGDCOMMISSIE KBBB.
VERGADERING VAN 08-04-2018
Aanwezig : Franssen Joannes, Engelbos Patrick, Thuys Ludo, Verbeken Albert, Masson Louis, Ruysen Robert,
Lemaire Jean, Redant Pascal
Verontschuldigd : Brohee François vervangen door Pascal Redant.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Verslag van vergadering van 19-02-2018 werd goedgekeurd.
.

2. Bespreking Sportjaar 2017-2018
Met de Nationale Finale 8e tot en met Excellentieklasse vindt tijdens dit weekend het laatste kampioenschap bij de
Jeugd plaats. De kampioenen plaatsen zich voor deelname aan de Coupe Van Beem.
Nadien zijn er nog 2 jeugdtornooien voorzien: BC Elk Weird’hem en BC De Ploeg.

3. European Youth Cup
Deze competitie vond plaats in Ronchin (Frankrijk) van 30/03/2018 tot 02/04/2018. De deelnemende spelers lieten
Zich er van hun beste kant zien. Naast de mooie prestaties was er ook een schitterende teammentaliteit.
Er werd in elke discipline waarin werd deelgenomen een medaille behaald, behalve in het U17 driebanden, waar
Rosier Nick in een ongemeen sterke poule terechtkwam.
Er was brons op dit EK voor Billiet Jelle (U17 Libre) en Parent Dylan (U21 5Quilles) en 2x voor Van Hees
Stef (U21 Libre en U21 Drieband)
Het clubteam van BC De Coeck behaalde zilver. Bryan Eelen, Van Hees Kevin en Coeckelbergs Nino sneuvelden
op 1 punt van de Europese titel.
De NJC wenst dan ook alle spelers en meegereisde ouders te bedanken voor hun inzet tijdens dit kampioenschap.

4. Coupe van Beem
De Coupe van Beem zal op 17, 18 en 19 augustus doorgaan in Zutendaal. De organisatie werd toevertrouwd aan
BC Sint Jozef.
Er zal gespeeld worden op kleine tafel. Zes spelers vrijspel en twee spelers drieband.
Naast de kampioen bij de U19 drieband zullen de 7 kampioenen uit de nationale finale 8 tot Exc klasse deelnemen.

5. Nationale Finale Jeugd 8-Exc
De NJC bedankt de club BC Zevenbergen voor de schitterende organisatie van deze jeugdfinales.
Aangezien elke jeugdspeler kon deelnemen aan dit kampioenschap waren er spelers zonder gemiddelde hadden
geplaatst. Na 1 wedstrijd werd beslist om Vanderveken Samuel in een andere klasse in te delen.
In de toekomst zullen spelers zonder gemiddelde niet meer kunnen worden ingeschreven. Indien nodig dienen er
minimum 4 wedstrijden op gewestelijk vlak te worden georganiseerd.

6. Nationale jeugdlessen
De jeugdlessen op nationaal vlak zullen gegeven worden aan de spelers die minimum 160vrij klein biljart (U19) of
34 drieband groot biljart (U21) spelen. Op de volgende NJC zal Eddy Leppens op zijn vraag uitgenodigd worden om
het volgende sportjaar voor te bereiden en de datums voor lessen vast te leggen.

7. Gewestelijke jeugdlessen
De onkostendocumenten moeten door zowel speler als monitor ondertekend worden.
Op gewestelijk vlak kunnen alle spelers lessen krijgen met een maximum van 6u per seizoen. Bij promotie krijgen ze
2 uren les extra.
Evenwel spelers van 8e klasse kunnen vanaf het sportjaar 2018-2019 maar 1 jaar lessen krijgen (6u). Indien er geen
promotie behaald word zullen zij het jaar nadien geen lessen meer kunnen ontvangen.

8. Nazicht jeugdreglementen
De jeugdreglementen en organisatievoorwaarden werden nagekeken en besproken.

9. Nationale Jeugdtornooien.
Het nationaal jeugdtornooi van BC De Leug gaat niet door. BC De Ploeg wenst een jeugdtornooi te organiseren.
Er staan dus nog 2 Nationale Jeugdtornooien op de kalender:
BC Elk Weird’hem (28/04/2018 – gewijzigde datum)
BC De Leug (26/05/2018)

11. Rondvraag
Is er een mogelijkheid om beloftevolle junioren na hun 21 jaar verder te begeleiden vanuit de KBBB? Misschien via
een soort vooruitgangscontract.

De volgende Nationale Jeugdcommissie zal doorgaan op 18/06/2018 om 19u30 in Cafè Marie-Therese te Leuven.

De nationale jeugdvoorzitter
Franssen Joannes

De dd. secretaris
Engelbos Patrick
Adj Nat Sportbestuurder Jeugd

