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NATIONALE JEUGDCOMMISSIE KBBB. 

 
VERGADERING VAN 08-12-2015 

 
Aanwezig : Franssen Joannes, Sonja Don Porto Carero, Meuleman Rudy, Brohee Francois, Thuys Ludo, 

                    Engelbos Patrick 

Verwittigd afwezig: Lemaire Jean,. Ruysen Robert. Standaert Arthur 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

 

    Het verslag van de vorige vergadering (16-10-15) werd goedgekeurd. 

    Opmerkingen: puntje 7, data tornooien.  Puntje 10 : Voorbeeld staat voor alle gewesten , niet enkel voor B-VL. 

 

    De opmerking , al zou de jeugdcommissie te veel uitgeven  is volgens deze NJC  volledig ongegrond . 

    De steeds hoger wordende kosten en het feit dat het budget niet wordt aangepast, kan een oorzaak zijn . 

    De vraag wordt ook gesteld ,wat er gezegd wordt van de jaren dat slechts +/- 70%  wordt opgebruikt ? 

    Wat gebeurt er met de rest ?? 

    Een eensgezind voorstel van de NJC : 

              a)Trek het bedrag van het budget naar omhoog , zodanig dat de gewesten een gedeelte    

                 kunnen gebruiken  voor jeugd aan te trekken . 

              b) Laat het budget  in eigen beheer van de NJC . Als er overschotten zijn kunnen deze steeds worden gebruikt    

                  als buffer voor een seizoen waar er meer geld nodig is . bv  Europese organisaties of deelnames .  

             

2. Nationale finale U17 ( benaming “Kampioenschap van Belgie”) gaat door in B.C. De Coeck, en wordt gespeeld op  

    twee dagen.(16/17 jan.2016) Met 3 spelers : Coeckelbergs Nino, Eelen Bryan, en Vanhees Kevin 

    Verwittigd  FF  van Dylan Parent ( BCAC Dampremy. ) 

 

3.Inschrijvingen : 

    Spelers die wensen deel te nemen aan tornooien  dienen zich telkens in te schrijven via hun 

    gewest. jeugd sportbestuurder. De gewesten worden aangeraden dit nog eens te laten weten aan hun spelers  

 

4.U 21 driebanden Blankenberge  

    De junioren die deelnemen : Parent Dylan en Michael , Van Orshaegen Jens en Van Hees Stef. 

   

  

5. U19 driebanden :  

     Deelnemers  Poule 1 :  De Meulemeester Cedric, Dieu Gérome, Jadoul Emillien, Meert Mallaury, en Parent Michael 

                                          Voorwedstrijden op 6/7 feb. 2016  in BCAC Dampremy 

                          Poule 2 :  Lommelen Niels, Ribero Ruben, Van Goidsenhoven Bart, en Vanhees Stef 

                                           Voorwedstrijden op 23 jan. 2016  in KBC Zanzibar  

                          Nationale  finale  :  op 27/28 feb.  in BC Namur. 

 

 

 



                                            
 
 

6.  U17 driebanden :   

      Deelnemers   Poule 1 :  Boulanger Clovis, Eelen Bryan, Neyens Glen, en Vanhees Kevin.  

                                            Voorwedstrijden  op 23 en 24 jan. 2016  in BC Namur 

                            Poule 2 :  Coeckelbergs Nino, Parent Dylan, en Vandemoortele Kevin.  

                                            Voorwedstrijden  op 23 en 24 jan. 2016 in BCAC Dampremy  

                            Nationale finale : Op  30 en 31 jan. 2016  in BCAC Dampremy 

 

7. Tornooien. 

     De nog geplande  tornooien : 

    27 feb  2016 : BC DE MIDDEL 

    05 mrt  2016 : BC DE GOEIE QUEUE 

    09 apr  2016 : BC DE NOORDERKEMPEN 

    28 mei 2065 : BC DE MAAN AARTSELAAR 

    Het tornooi  BC ZANZIBAR Leuven van 14 nov. 2015  kan als geslaagd  beschouwd worden .  

 

    Er zouden nog enkele tornooien mogen bijkomen  

    De clubs  aanmoedigen  om dergelijke tornooien te organiseren  

 

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 

    Enkele spelers wensen geen lessen meer te nemen . Grotendeels door te grote verplaatsingen  

 

10.Varia : 

    Alle uitslagen  dienen steeds naar  Franssen Joannes en Engelbos Patrick  verstuurd te worden . 

    Bij het afwerken   van de gew. finales, steeds goed het cascadesysteem opvolgen . 

 

11. Vraag van  RVB. ( Aantrekken van jeugd .) 

 

  Dit hoofdstuk is uitvoerig besproken .  

    Alle gewesten doen  hun best om jeugd aan te trekken  . Dit is echter maar het begin. Er zijn allerhande acties nodig . 

    Ook het financiele aspect mag niet uit het oog verloren worden . Steun van die kant zou welkom zijn 

  - Het gewest Antwerpen  probeert via  initiaties  jeugd aan te trekken . 

    Door het verspreiden van flyers zou men in BC De Middel reeds dergelijk project proberen op te starten . 

    Andere clubs worden eveneens aangemoedigd initiatieven te nemen  

  - In Limburg probeert men  het ook via de plaatselijke omroepen en TV  

    het  Five Ball  zal ook gebruikt worden . Dit kent veel bijval  

  - In BC Namur  was er reeds een initiatie waar er een 5 tal jongeren op afkwamen . 

    Dergelijke initiatieven gaan ook in Charleroi  georganiseerd worden . 

  - Beide Vlaanderen  heeft reeds 2 initiatiedagen achter de rug  

     De spelertjes worden  opgevolgd . Eentje van hen zal waarschijnlijk nu de stap zetten  

 

   De NJC  is het er ook over eens  dat er toch wel nagedacht moet  worden  over de oprichting van een   

   Vlaamse en Waalse  vleugel , onder het overkoepelend orgaan  van de KBBB .  

   Dit  zou een hele verbetering zijn naar  samenwerking  met de scholen  en sportraden . 

   In ieder gaval ondervind men langs vlaamse kant veel tegenwind omdat wij niet aangesloten zijn bij Bloso. 

   De terugkeer   naar  BILJART SPORT  zou dan ook wat dichterbij komen  . 

 

   Ook om de biljartsport aantrekkelijker te maken, word er overwogen om geen sportkledij te moeten dragen tijdens        

jeugdtornooien, en de jeugd te laten biljarten in vrije tijdskledij, enkel bij gewestelijke, nationale en internationale 

wedstrijden dient men dan in officiële kledij te zijn. Dit ook om de drempel iets te verlagen. 

    

 

 Datum volgende vergadering. 

 De volgende vergadering gaat door op dinsdag 16 feb. 2016 om 19h30. 

 

 Verslag : Meuleman Rudy                                               Joannes Franssen 

 

 Traduction francaise faite par Ruyssen Robert                Voorzitter - Président 


