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NATIONALE JEUGDCOMMISSIE
Verslae van de vergaderine van 16/02/2016 (nr.3)
Aanwezig : Franssen Joannes, Sonja Don Porto Carero, Standaert Arthur, Bmbieri Ellis, Thuys Ludo,
Engelbos Patrick, Ruysen Robert
Verontschuldigd: Lemaire Jean, Meuleman Rudy.

1. Goedkeuring verslag vorise versadering.

Het verslag van de vorige vergadering (08-12-15) werd goedgekeurd.

2. Kampioenschap van Belsië U17 Yriisnel.
Deze Finale werd gespeeld in BC De Coeck op 16 & 17l0lnOrc. De sportleiding werd toevertouwd aan Sonja Don
Porto Carero. Vy'innaar werd Bryan Eelen van BC De Coeck. De NJC bedankt BC De Coeck voor het imichten van
Dit kampioenschap.

3.Europees Kampioenschao U17 Driebanden.
Het Europees KampioenschapUlT Driebanden wordt georganiseerd door Y.,BC Zanzibar op22-23-24/0412016.De
sportleiding is in handen van Van Hoof Guido, sportbestuurder van de organiserende club. Dit EK wordt betwist in
het nieuwe lokaal van Y..BC Zaszibm. Er is aan Verhoeven gewaagd om biljarttafels te plaatsen gedurende dit
evenement.
Om te bepalen wie mocht deelnemen voor de KBBB werden nationale voorwedstrijden (in BCAC Damprémy en
ABG Namur) gepland. Door VFF van Coeckelberghs Nino werden de voorwedstrijden geannuleerd en een nationale
Finale met 6 deelnemers gespeeld in BCAC Damprémy op 30 & 3110112016. Sportleiding door Dhr. Brohée Frangois.
Nationaal Kampioen werd Parent Dylan van BCAC Damprémy. Dit voor Neyens Glenn @C Carambol) en Van
Hees Kevin (BC De Coeck). Er werden mooie prestaties neergezet door de deelnemers. Er was promotie naar
Excellentie (50) voor Dylan Parent, promotie naar 2'klasse (34) voor Van Hees Kevin en naaÍ 3" klasse Q7) voor

Van de Moortele Kevin.

Voor de KBBB zullen deelnemen aan het EK Parent Dylan en Neyens Glenn. Van Hees Kevin is reserve.
De NJC wenst BCAC Damprémy te bedanken voor het organiseren van dez,e nationale finale.
Het forfait van Coeckelberghs Nino wordt later behandeld.

4.Kampioenschan van Belsië U21 Driebanden.
De junioren (U21) mochten hun kampioenschap spelen tijdens de multidisciplines in Blankenberge. Tddens de vorige
NJC werd beslist dat Parent Dylan, Parent Michael, Van Orshagen Jens en Van Hees Stef ditkampioenschap zouden
betwisten. De definitieve kalender werd opgestuurd door Dhr. Mintjens Patrik (NSB).
Tot eenieders verbazing moesten we veststellen dat Van Orshagen Jens niet aanwezig was op dit kampioenschap.
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Volgens Dhr. Mintjens zou hij de uitnodiging nÍrar een verkeerd emailadres gestuwd hebben. Dit kampioenschap zotr
uiteindelijk doorgaan met 3 spelers. De ontgoocheling bij de tegenstanders en de NJC was groot. Hierdoor waren ook
de prestaties van de spelers ook niet als dusdanig. Ook de nieuwe lakens op de eerste zondag speelden serieus parten.
Op de tweede speeldag, zaterdag, waren de resultaten aanzienlijk beter. Kampioen van België werd Van Hees
Stef @C de Coeck).
Het forfait van Van Orshagen Jens wordt later hehandeld,

5. Nationale Finale U19 driebanden.
De nationale voorrondes werden gespeeld in KBC ZanÀbar Q310112016) en BCAC Damprémy
(13/02/2016). Volgende spelers plaatsten zich voor de nationale finale, nl. Dieu Gér6me, Van Hees Ste{ Parent
Michael, Lommelen Niels en Vangoidsenhoven Bart. Dieu Géröme behaalde in deze voorwedstijden promotie naar
excellentieklasse (50). De NJC wenst BCAC Damprémy en KBC Zanzibar te bedanken voor de organisatie van deze
voorwedstrijden.
Ook in deze klasse was er een verwittigd forfait, namelijk van Ribero Ruben wegens medische redenen. De NJC
betreurt dat àjn verantwoordelijke, Dhr Masson dit pas daags voordien heeft laten weten ondanks het feit dat dit
reeds enig tijd geweten was. Hierdoor zijn er nog laattijdige wljzigingen aan dezp kalender gebeurd.
Omwille van sportieve redenen beslist de NJC om deze finale op 2 dagen te laten spelen in ABG Namur. Er zal
gespeeld worden op27 &2812/2016. De kalender zal opgemaakt en verstuurd worden door de ANSBJ.

6. Besnrekins forfaits Coeckelbershs Nino

& Van Orshaqen

Jens.

Van Orshagen Jens was er niet voor het Kampioenschap van België in Blankenberge. Het befreft hier een

onverwittigd forfait. De NJC vindt dit een zeer spijtige zaak voor alle partijen. Voor de speler zelf of zijn ven anger
aangezien dit een eenmalige gelegenheid is om op het hoogste niveau te kunnen aantreden. De NJC betreurt ook het
feit dat de betrokken speler door de NSB, Dhr. Mintjens , wordt afgeschermd. Volgens Dhr. Mintjens werd de
uitrodiging naar een verkeerd emailadres gestuurd. Dit is volgens de NJC een mager excuus want de ene keer wordt
door de NSB verwezen naar de website om alles op te volgen en nu zou het zijn fout zijn. De NJC merkt ook op dat
het niet de eerste keer is dat Jens Van Orshagen zonder verwittigen afvtezigbliift op organisaties (Superprestige
Lommel, jeugdlessen). Dit forfait zou volgens Dhr. Mintjens behandeld worden op de Nationale SportCommissie
(NSC). Wij wachten dan ook het verdict van de NSC.
De NJC zoekt naar een oplossing om bij forfait een vervanger te kunnen oproepen. Tevens wordt gezocht naar een
oplossing om de communicatie naar de aangeduide spelers te verbeteren.
Coeckelbergs Nino heeft voortijdig afgemeld voor de nationale voorronde U17 driebanden in BCAC Damprémy. Hij
meldt dat hij geen vervoer zou hebben, maar vooral dat hij gehoopt had ingedeeld te worden in dezelfcle poule als
zijn ploeggenoten. De kalender is door de ANSBJ opgesteld volgens het slangensysteem. Volgens de voorzitter van
NJC zou ook dit forftit op de NSC worden behandeld.
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Dejeugdtornooien en kampioenschappen zullen vanafvolgendjaar in eenjeugdkalender worden gegoten.

8. Website.

Alle gewesten sturen, wat ze gepubliceerd willen zien, op naar de NJVZ. Na nazicht word het doorgestuurd naar de
webmaster Dirk Acx en wordt het door hem op de website gezet. Dank aan Dirk voor zijn medewerking.
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9. Jeuqdlessen.
Enkele spelers wensen geen lessen meer te nemen . Zij wensen verder te werken met hun eigen "betalende" trainer.
Toch dient elke speler die uitgenodigd wordt de nationale monitor te verwittigen van zijn afuezigheid. De NJC
bercadtzichof er verplichtingen kunnen opgelegd worden met betrekking tot het volgen van lessen. Deze zouden dan
moeten opgenomen worden in het nationale jeugdreglement. De NJC vindt wel dat lessen ter voorbereiding van een
internationaal kampioenschap of tomooi dienen gevolgd te worden door de uitgenodigde spele(s).

l0.Ontslae van de Nationaal Monitor Driebanden Paul Stroobants.
De nationaal Jeugdvoorzitter ontving een email van Stroobants Paul met betrekking tot zijn ontslag als nationaal
n àjn email verschillende redenen die hebben geleid tot zijn beslissing.
Vooreerst is er het onverwittigd forfait van Van Orshagen Jens tijdens het Kampioenschap van België Driebanden
U2l n Blankenberge. Dit is niet te eerste keer dat Jens onverwittigd afuezig blijft tijdens organisaties voor de jeugd.
Tevens kreeg hij al meermaals het verwijt dat hij zich als monitor niet interesseert voor de Vlaamse spelers en hun
lVaalse collega's (cfr. de gebroeders Parent) voortrekt.
Maar ook dat woegere jeugdbestuursleden zich nog steeds bemoeien metjeugdzaken. Om vooral de werking van
deze commisie te belemmeren.
Ook wordt Paul verweten te handelen uit geldgewin.

monitor driebanden. Paul vermeld

De Nationale Jeugdcommissie betreurt deze gang van zaken enzal gaan bekijken hoe het de lessen van de
jeugdmonitoren beter kan begeleiden (opvolgen van uitnodigingen, aanwezigheden spelers, etc)
De NJC aanvaardt doch met tegenzin, het ontslag van Stroobants Paul en wenst hem te bedanken voor zijn inzet als
monitor. De NJC vrdagt aan Paul om tot30/06/2016 in functie te blljven z-odat er een opvolger kan gezocht worden.

ll.Budset Jeued.
De NJC vindt dat het budget jeugd ter beschikking van de commissie dient gesteld te worden bij het begin van het
sportjaar. Het beheer gebeurd door de nationalejeugdvoorzitter. B{j afloop van het sponjaar wordt er
verantwoording afgelegd over het gebruik van dit budget aan de Raad van Beheer.
De NJC waagt ook om te weten hoe hetjeugdbudget gebruikt is vorig sportjaar, aangeàen er een nieuwe

jeugdvoorzitter is.
De NJC vindt eveneens dat overschotten in hetjeugdbudget moeten kunnen overgedragen worden naar een volgend
sportjaar. Dit om onevenredige verdelingen van organisaties op te vangen. Het ene sportjaar dient meer uitgegeven
te worden dan het andere (intemationale kampioenschappen).

12. Nationale Finale Exc-8 klasse.
De nationale finales Exc-8e klasse gaan door op 2 en3l04D0l6 in Gent. De organisatie werd toevertrouwd aan
BC Bilj arh{rienden Gent.
De nationale jeugdvoorzitter zal nog contact opnemen met de organisator voor de praktische afspraken voor een vlot

verloop.
Er zullen 17 spelers deelnemen. Zij worden onderverdeeld in 3 of 4 poules. Als alle deelnemers bekend zijn wordt de
kalender opgemaakt.

De volgende vergadering gaat door op zondag 3

april om 10u30 (NF in Gent)

Verslag opgemaakt door Engelbos Patrick

Joannes Franssen

Traduction francaise faite par
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