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NATIONALE JEUGDCOMMISSIE KBBB. 

 
VERGADERING VAN 16-10-2015 

 
Aanwezig : Franssen Joannes, Sonja Don Porto Carero, Meuleman Rudy, Ruysen Robert. 

 

Afwezig verwittigd : Brohee Francois, Thuys Ludo,Lemaire Jean,Engelbos Patrick. 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

 

    Het verslag van de vorige vergadering (14-04-15) werd goedgekeurd. 

    Geen opmerkingen. 

 

2. Evaluatie 2014-2015 

 

    Proficiat aan de jeugdspelers voor hun behaalde resultaten van het afgelopen sportjaar. 

    In Brandenburg behaalde Geoffry Dresselaerts  een 7 de plaats, waardoor hij ook geplaatst 

    Was voor het wereldkampioenschap in Zuid Korea, alwaar hij zich goed had verdedigd. 

    Ook een proficiat voor alle Belgische deelnemers, die zich op hun manier goed hadden          

    verdedigd 

  

    Zeer zeker een proficiat aan Bryan Eelen voor zijn bronzen medaille in het vrijspel. 

    Ook een grote dank aan alle lesgevers, zowel Nationaal als gewestelijk, ook aan de begeleiders   

    die zich inzetten voor onze jeugd.     

 

    Ook een proficiat voor de tweede plaats in de Coupe van Beem. 

 

3.Inschrijvingen 

 

   De inschrijvingen naar volgend sportjaar toe moeten uiterlijk 15 augustus naar de Nationale  

   jeugdvoorzitter en Nationale jeugdsportbestuurder verstuurd worden. 

 

4.U 21 driebanden. 

 

   De lessen worden verder gegeven door Paul Stroobants. 

   Voor Blankenberge zijn voorgesteld: 

   Stef van Hees , Dylan en Michael Parent,en Jens Van Orshaegen. 

   Deelname bevestigen voor 15 november 2015 

   U17 en U19 Driebanden zijn aangeschreven via hun gewestelijke verantwoordelijken. 

   Na bevestiging zal er eventueel een nationale voorronde en nationale finale gespeeld worden. 

   Datums nog te bepalen. 

 

5. Competitie U 17 VRIJSPEL 

 

    De deelnemers werden gecontacteerd. 



                                            
 
 

 

6. Nationale finale 8é tot ex klasse. 

 

    De nationale finale zal dit seizoen doorgaan in Argos St Amandsberg – BC  Biljertvrienden Gent. 

    Er is een vraag om wanneer er 5 deelnemers zijn of minder  in een bepaalde klasse over alle       

    gewesten bekeken, alle spelers mee te nemen naar de nationale jeugdkampioenschappen U 19 en       

    dit voor alle gewesten. 

    Deze vraag werd uitvoerig besproken, ook de mail van njspb Engelbos Patrick werd erbij gehaald  

    en besproken. 

    Besluit : De huidige reglementering blijft behouden. 

    Het reglement is zeer duidelijk. We zijn er in het verleden van afgestapt omdat het niveau op  

    Onze kampioenschappen naar beneden ging. Tevens is dit discriminerend  voor categorien waarin 

    er meer dan 5 inschrijvingen zijn over slechts 3 gewesten, want daarin zou de finale dan toch 

    met 3 gaan betwist worden. Inderdaad gaat er dan ook weer terug moeten uitgeweken worden 

    naar locaties met 6 of 8 tafels, want we mogen het ’s avonds niet te laat maken. 

    De meeste gewesten vinden nu al met moeite een organisator. Wij krijgen dan nog meer  

    Problemen. 

 

7. Tornooien. 

 

    14 nov 2015 : BC ZANZIBAR Leuven 

    27 feb  2015 : BC DE MIDDEL 

    05 mrt  2015 : BC DE GOEIE QUEUE 

    09 apr  2015 : BC DE NOORDERKEMPEN 

    28 mei 2015 : BC DE MAAN AARTSELAAR 

 

8. WEBSITE. 

 

    Alle gewesten sturen alles op naar de NJVZ. Na nazicht word het doorgestuurd naar de  

    webmaster Dirk Acx en word het door hem op de website gezet. 

 

9. JEUGDLESSEN 

 

    De gewesten dienen de namen van hun lesgevers op te geven. Dit voor 1 januari 2016. 

    De formulieren moeten afgeven worden ten laatste op de nationale finale. 

    Er is vraag naar de nationale kalender voor de jeugd, er word aan gewerkt. 

 

10.Vraag van RVB. 

     

    Dit is uitvoerig besproken. De korte tussen tijd 12-14 oktober, en de minimale aanwezigheid 

    Maakt het echter onmogelijk om over bepaalde strategie te oordelen. 

    Over enkele zaken is iedereen het eens. Het gewest beide vlaanderen is reeds van vorig seizoen 

    Op een goede manier aan het werk. Daar worden initiaties gegeven .Sportjaar 2014-2015 reeds 

    een  zestal .Zo zijn er reeds een dertigtal jongeren genoteerd. Belangrijk is die jongeren 

    de goesting te laten krijgen, vooraleer wij om hun aansluiting vragen. 

    Stappen in die richting worden voor het eerst gedaan dit seizoen naar 2016-2017  toe. 

    Het is dus vanzelfsprekend dat dit niet op één seizoen zal lukken. Het zal dus op meerdere jaren 

    moeten gebeuren. 

    Een financiele ondersteuning zal ook nodig zijn, willen wij dit doen lukken. 

 

    Naar een besluitvorming toe, word gevraagd aan de gewesten dit te bespreken, en hun gedachten    

    Naar voor te brengen op de volgende NJC van di 8 december 2015. 

 

 Datum volgende vergadering. 

 De volgende vergadering gaat door op 8 december 2015 om 19h30. 

 

 Verslag : Meuleman Rudy                                               Joannes Franssen 

 

 Traduction francaise faite par Ruyssen Robert                Voorzitter - Président 
 


