
Jeugdbeleid Gewest Antwerpen 2018-2019-2020 

Meer aandacht voor de jeugd – nieuwe ideeën – meer speelgelegenheid – gestructureerde opleiding zowel qua lessen aan 

de lage spelers als intensieve opleiding voor de juniors met extra opvolging van onze meest beloftevolle spelers tot 25 jaar . 

Samengevat is dit het beleidsplan van de GJC. 

Hoe werd dit tot nu toe en wordt dit vanaf heden concreet toegepast ?? 

18/19  

Na het wegvallen van een super gedreven Sonja in maart 2018 wegens persoonlijke redenen gingen er terug stemmen op 

om een jeugdcommissie samen te stellen. Wie herinnert zich nog de werking ervan in het eerste decennium van de 21
ste

 

eeuw. Onze aller Andy De Bondt is het levendige voorbeeld van de toenmalige succesperiode. Op enkele jaren verhoogde 

toen het aantal spelers van 18 naar 30. Naast Andy heeft ook de witte merel Yves Jacobs zijn weg gevonden naar de top 

(exc kader, 1
ste

 klasse kader MT). De werkwijze van toen was gestoeld op groepslessen, georganiseerd door een heuse 

commissie (met ook ondergetekende) toen en met bekende monitors Jules Van Sande en Johan Claessen. 

Ondanks de grenzeloze inzet van Sonja gedurende de recente seizoenen tot maart 2018 en het behoorlijke  interim werk 

namens Louis het afgelopen seizoen was het huilen met de pet op als het nationale jeugdbeleid in beeld kwam. De periode 

van oktober 2014 tot 1 september 2019 zal worden herinnerd als een “verloren” jeugdperiode onder de ondermaatse 

leiding van nationaal jeugdvoorzitter Franssen. Ik herinner mij de wens van de familie Van Hees ten tijde van het 

ondermaatse nationaal beleid om ….. er zo snel mogelijk te kunnen uitstappen !!!!!  Als klap op de vuurpijl werden na de 

vervanging van Franssen door de nieuwe voorzitter Danny Christiaens nog de nodige snoepreisjes gegund aan het Limburgs 

talent : Blankenberge – Brandenburg – de NF in eigen lokaal en om af te sluiten de CvB in het Duitse Herten.  Gedurende 9 

extra maanden werd het beleid van de nieuwe voorzitter gekortwiekt. Nuttig om weten : als voorzitter van ook het Gewest 

Limburg beschikte de Heer Franssen over 0 jeugdspelers.  

19/20 

Sinds 1 september luidt er eindelijk een andere bel en wil Antwerpen met haar JC op transparante manier samenwerken 

met Danny, met de Antwerpse clubs, met de jeugdspelers en hun ouders . Alle initiatieven zullen zo goed mogelijk worden 

gecoördineerd terwijl communicatie aan belang zal winnen. Eddy Willems, de man op het terrein zal worden afgevaardigd 

naar de nationale vergaderingen naargelang de mogelijkheden. Ook Louis, Dirk, Andy en ikzelf staan paraat om de nationale 

dialoog aan te gaan.  

We danken voor het voorbije seizoen Dimitri Wittemans van Café Breughel voor het ontvangst op 8/12/18, Jan Verhulst was 

de gastheer voor een jeugdtornooi in De Middel op 23/2 waarna op 30 maart en 30 mei een partnership werd aangegaan 

tussen de JC, De Ploeg, Biljarts Verhoeven met de ondersteuning van Bianca Otjens. Ook de vzw Bilhart had een belangrijke 

inbreng zowel in het JT van Eeklo als in andere jeugdorganisaties. 

Dirk Op De Beeck voorzag de JC van een origineel concept door het JRC in het leven te roepen en door extra klassen aan te 

maken voor de beginnende spelers. In plaats van 30 werd de afstand verkort naar 15 of 20 punten. Een eindklassement 

staat op de site. Peter ???? we komen weer aankloppen  ……. 

Een cirkel is steeds rond. Ook de geschiedenis herhaalt zich want ….. Net zoals tussen 2002 en 2010 werd er sinds 7/9 terug 

begonnen met groepslessen, onder impuls van ….. Andy De Bondt, topproduct uit de toenmalige lichting. Zevenbergen en 

De Ploeg waren de locaties waar Andy zelf (beide) samen met Andre Van Thielen 8 jeugdspelers onderrichting gaf. 

Bedoeling is om maandelijks op diverse locaties en met mogelijk verschillende monitors deze groepslessen als een rode 

draad in te plannen.  Meervoudig Belgisch kampioen Johan Claessen en Europees kampioen Bryan Eelen hebben reeds hun 

medewerking toegezegd. Het is de hoogste tijd om de jeugd echt te stimuleren en warm te maken voor hoge ambities. De 

Ploeg staat wederom garant voor de organisatie van een JT, met wellicht ook De Middel en, op basis van geruchten Biljart 

Express.    

Patrik Mintjens, Jeugdcoördinator Gewest Antwerpen, Zoersel – 21/9/2019          


