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Verslag bijeenkomst 13 februari 2020 (+ korte inhoud vorige bijeenkomst 22/10/19) 

 
Aanwezig op 13/2/2020 : Andy De Bondt – Dirk Op De Beeck – Louis Masson – Patrik 
Mintjens - Verontschuldigd : Eddy Willems 
 
Aanwezig op 22/10/2019 : alle leden van de GJC 
Vorige bijeenkomsten : 17/03/2019 – 23/07/2019 – 22/10/2019 (zie ook huidig verslag) 
 

1) Het idee om de afgesproken fondsen te verzamelen via diverse Gewesten ter uitbetaling 

prijzen JRC ontstond vrij laat. Vraag aan het gewestbestuur (200€) nog te stellen op de volgende 

BV van 24/2. Beide Vlaanderen hebben hun akkoord voor 100€ reeds gegeven. Bilhart gaat wellicht 

ook akkoord voor hetzelfde bedrag. Aan Brabant werd recent de vraag gesteld. Met de in totaal 

500€ kunnen de jeugdspelers extra worden gemotiveerd mits deelname aan het JT in De Middel op 

7/3/2020.  

 

2) Andy legt reeds sinds lang de nadruk op het extra aantrekken van meer jeugdspelers. Louis 

stelt voor om een tafel te laten plaatsen in shoppingcenter Wijnegem. Hiervoor dienen wel de juiste 

personen te worden aangesproken. Wie kent wie ? Dirk denkt mogelijk enkele scholen te motiveren 

om een biljart te plaatsen. Andy vernoemt internaten om de jeugd in contact te brengen met de 

biljartsport. 

 

3) Na meerdere inspanningen namens onze commissie blijft aan de andere zijde de wil om 

samen te zitten volledig afwezig. Voorzitter Van Criekinge zal worden verzocht om een laatste 

poging te ondernemen om de koppen bij elkaar te steken. Indien dit wederom zonder resultaat zou 

blijven wordt afgesproken dat de commissie verder haar beleid voortzet, zoals aangekondigd op de AV van september 

2019. De jeugdcommissie is van oordeel dat er op “vertrouwelijke” basis moet kunnen samengewerkt worden met de 

steun van het gewestelijk bestuur. Enkel op deze wijze kunnen er resultaten worden geboekt. 

 

4) Ondertussen werden de mogelijke deelnemers aan de competities Euroyouth van vrijdag 10 t/m maandag 13 april 

voorgesteld door Patrick Engelbos met de vraag of nog bijkomende jeugdspelers zich geroepen voelen om hieraan 

deel te nemen. Inschrijven kan nog tot 16 februari. De GJCA benadrukt wel dat erop moet worden toegezien dat alle 

inschrijvingen gebeuren volgens de geldende procedures. Deelnemers dienen te worden geselecteerd uit de meest 

recente nationale kampioenschappen, te beginnen met de kampioen, aangevuld met de overige finalisten. Het valt af 

te wachten of extra inschrijvingen wel of niet zullen worden aanvaard door CEB, mogelijk op basis van een te klein 

aantal kandidaat-deelnemers… 

 

5) Evaluatie groepslessen tot op heden. Werden ondertussen allemaal vergoed na goedkeuring door nationaal voorzitter 

Danny Christiaens : Les 1 (100€) – les 2 (50€ + 18€ verplaatsing) – les 3 (50€ + 14€ verplaatsing) -  les 4 (50€ + 

8,40€ verplaatsing) = subtotaal : 250€ + 40,40€ verplaatsingen. 

o Groepsles 1 te Lier (Zevenbergen) met monitors Andy De Bondt en André Van Thielen op 7/9/2019 van 10h 

tot 12h. Aanwezig : Thomas Verhulst – Bryan Eelen – Thomas Ruccione en Kevin Roka 

o Groepsles 2 te Zoersel (De Ploeg) met monitor Andy De Bondt op 7/9/2019 van 14h tot 16h. Aanwezig : 

Luca Philipoom – Niels en Lars Verhaegen – Kyra Hautman 

o Groepsles 3 te Essen (De Middel) met monitor Eddy Willems op 19/10/2019 van 13h tot 15h. Aanwezig : 

Thomas Verhulst – Marvin Nuyens 

o Groepsles 4 te Lier (Zevenbergen) met monitor Bryan Eelen op 21/12/2019 van 14h tot 16h. Aanwezig : 

Thomas Verhulst – Thomas Ruccione – Marvin Nuyens (afgebeld ziekte)    
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Lessenformulieren dienen strikt volgens de afspraken te worden gebruikt : aanduiden van monitor 

van dienst wiens handtekening en rekeningnummer onderaan wordt vermeld. Betaling, na 

goedkeuring NJV, mag enkel gebeuren op rekening monitor. Blijkbaar werden tijdens seizoenen 

2017-18 en 2018-19 voor een bedrag van 520€ vergoedingen betaald aan clubs waaronder De 

Goeie Queue en De Ploeg. Deze bedragen werden onterecht gedebiteerd vanuit de gewestelijke kas 

in plaats van te recupereren uit het nationale jeugdbudget. Hierop dient te worden toegezien.  

 

6) Volgende afspraak : JT in De Middel op zaterdag 7 maart 2020. Nadien volgt er een 

heropstart van de groepslessen. 

 

7) Voorstel Louis om einde februari toch een extra gewestelijke confrontatie te organiseren 

tussen alle spelers van 8
ste

 klasse met de bedoeling eventuele promoties te kunnen verzilveren. Wat 

echter met hen die in de tornooien naar mindere punten spelen (15/20) ?  

 

8) Wat de rubriek “jeugd” betreft op de nationale website wordt, evenals binnen de NJC, 

vastgesteld dat hier dringend werk van moet worden gemaakt. LM stelt voor om contact te leggen  

met de nationale jeugdvoorzitter Danny met het oog op het opstarten van de broodnodige 

publicaties, reglementen, ledenlijsten, kalenders enz. Mocht deze ingreep tot niets leiden dan kan 

nog altijd de website van Antwerpen aangesproken worden om daar alle jeugdinfo zichtbaar te 

maken voor eenieder. De GJCA betreurt evenals de NJC dat de communicatie namens de ANJSB 

veel te wensen overlaat. ….  

 

9) In het kader van het opgestarte JRC, waarbij het de bedoeling is om de Gewesten met 

elkaar te verbinden (bundelen tornooien), heeft Dirk zich geëngageerd om het reglement 

dienaangaande nog meer vorm te geven. Na berekening van de behaalde moyennes der deelnemers 

(zie aparte bijlage) is het toevoegen van 2 extra klassen (9° en 10°) wenselijk (enkel voor JT’en). Ingrediënten die 

reeds van toepassing zijn : 

o Deelname tornooi = 2 punten 

o Extra punten : Prom = 2 punten – Gem = 1 punt 

o De wedstrijdpunten behaald in poules van meer dan 4 spelers zullen verrekend worden naar een poule met 4 

o Nog te bekijken : extra punten voor de behaalde plaatsen 1, 2 of 3 

 

 

 

 

Voorgelegd in tweede instantie ter definitieve goedkeuring aan de leden van de GJCA, alvorens over te gaan tot  

verspreiding  naar het Gewestelijk bestuur en naar voorzitter en secretaris van de NJC. 

Zoersel, 14 februari 2020 

 

Patrik Mintjens , Coördinator 

 

 

 


