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NATIONALE JEUGDCOMMISSIE KBBB. 
 

VERGADERING van  14 – 04 - 2019 

 
Aanwezig : Franssen Joannes , Engelbos Patrick , Thuys Louis , Masson Louis ,  
                    Ruysen Robert , Verbeken Albert , Lemaire Jean ,evenals de nieuwe 
jeugdverantwoordelijke voor Luik , evenals Danny Christiaens 
 
Afwezig :     Brohee Francois vervangen door Pascal Parent 
 
 

1. Verslag vergadering van 04-02-2019 werd goedgekeurd. 
 

2. Het sportjaar 2018 -2019 werd besproken. We hopen dat er nieuwe jeugdspelers zullen 
bijkomen en dat er dan ook meer gewestelijke lessen zullen gegeven worden. 

   
           Alle spelers vanaf 30 p vrij krijgen 6 uren les per sportjaar. Indien deze geen promotie        
           Behalen in dat sportjaar, zullen de lessen stoppen op het einde van dat sportjaar. 
           Bij promotie krijgt men 2 extra lesuren. 
           Voor verdere nationale lessen zal dit moeten afgesproken worden met de nationale monitor  

Eddy Leppens .Dit sportjaar is dit wat tegengevallen, ook doordat er spelers waren die geen 
lessen wilden, en sommige die geen akkoord konden krijgen met de lesgever betreffende 
de uren. 

 
 
     3 . Bc Fortuna word bedankt voor de puike inrichting, hun inzet en hun goede ontvangst 
          tijdens de nationale jeugdfinale . 
 
     4 . De inrichting van de nationale finale zal volgens de tabel volgend sportjaar doorgaan in 
          Het gewest Limburg. Het is niet omdat een gewest al verschillende malen andere gewesten 
          Uit de nood hebben geholpen dat zij nu hun beurt moeten afgeven of overslaan. 
 
      5 .Er werden verschillende nationale lessen gegeven, alleen is het spijtig dat er spelers zijn die  
          geen lessen willen of geen overeenkomst kunnen bereiken met de nationale monitor om 
          lessen te volgen. 
      
      6 . Gewestelijke lessen worden gegeven vanaf 30 punten vrij. Indien de dertigers geen  
           Promotie behalen in dat sportjaar, zullen zij het jaar nadien geen lessen meer ontvangen. 
           Iedere jeugdspeler krijgt jaarlijks zes lesuren van nationaal, bij promotie krijgen zij twee 



 

 

           Extra lesuren. Graag willen wij er nog eens attent opmaken dat de spelers steeds hun 
           Formulier dienen af te tekenen. 
     7 . Na herhaalde malen deze verstuurd te hebben naar Francky de Coninck en geen antwoord 
          ontvangen te hebben, zijn deze nagezien door Francoise en jean lemaire. 
          Na nogeens een nazicht zullen deze rondgestuurd worden en op de site geplaatst worden. 
 
     8 . Patrick Engelbos zal de formulieren voor inschrijvingen nazien en aanpassen en ze dan        
          naar de betrokken gewesten sturen. Graag vragen we ook om deze duidelijk en proper in te  
          Vullen. Deze dienen dan voor 15 juli naar Franssen Joannes, Danny Christiaens en   
          Engelbos Patrick gestuurd te worden. 
 
      9 .Coupe van Beem. 
          Zo vlug er inlichtingen zijn zullen deze doorgespeeld worden aan de betrokkenen. 
 
     10.Er zullen ook weer trainingen gegeven worden door de CEB, patrick zal contact nemen met 
          De spelers die ervoor in aanmerking komen, en diegene die behoefte hebben, zullen doorge 
          gespeeld worden aan de CEB. Het is CEB die de goedkeuring zal geven wie mag  
          deelnemen. 
 
     11.Lemaire Jean is uitleg komen geven betreffende het 5 kegelspel. De 5 kegelcommissie 
          wil les komen geven aan de jeugd. Zal verder besproken worden en opgevolgd. 
 
 
  De nationale voorzitter                                                 De secretaris 
           
            Franssen Joannes                                                                        Thuys Louis 


