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JEUGD

Notulen van de jeugdleidersvergadering van de KVC op 25 november 2017 te Nieuwegein.
Aanwezig: Trudie van Engelen, B.V. Steeds Vooruit, Hans Broer, B.V. Zeewolde, Peter
Huvenaars, district Oss, Marcel Kools, jeugdconsul West-Brabant, Frans Tielen, J.B.V. Amorti,
Fons Dekker, Noord-West Holland en B.C. De liefhebber en Cor Bleeker, West-Friesland.
Namens KVC: Piet Verschure portefeuillehouder Jeugd.
Afwezig met kennisgeving: Lion de Leeuw, Jean-Paul Rens en Chris Verhaegh.
1. Opening.
Piet opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Fijn dat deze groep naar
Nieuwegein gekomen is om te praten over het jeugdbiljarten.
Dit jaar worden enkele nationale finales gespeeld met 4 deelnemers. Dit is voor de
organisatie niet leuk. Het kostenplaatje wordt te groot en Piet kan zich voorstellen, dat men
zich niet meer kandidaat stelt voor een dergelijk kampioenschap. Onze taak is om jeugd aan
het biljarten te krijgen.
In den lande doet iedereen zijn uiterste best om dat voor elkaar te krijgen maar het levert in
de praktijk maar weinig nieuwe leden op. Piet vindt dat hier niet alleen een taak weggelegd
is voor de verenigingen maar dat de districten hierin ook een belangrijke rol moeten spelen.
Men zou deze verenigingen moeten kunnen ondersteunen op organisatorisch en financieel
gebied.
Hans Broer vindt het heel belangrijk dat het imago van de biljartsport gaat veranderen.
Fons Dekker organiseert binnenkort een jeugdtoernooi in Noord-Holland en vraagt of deze
ledenwerfacties door de KNBB financieel ondersteund zouden kunnen worden. Piet
antwoordt hierop dat men voor financiële ondersteuning bij de aangesloten districten moet
zijn. Wel is het mogelijk om met foldermateriaal e.d. de organisatie te ondersteunen vanuit
de KNBB. Verder vindt Fons de jeugdcontributie aan de hoge kant. Fons is van mening dat
juist voor de beginnende biljarters KVC niet zichtbaar aanwezig is. Piet zal dit in de
eerstvolgende bestuursvergadering in januari in het bestuur bespreken.
Ook Horna gaat in 2018 een jeugdtoernooi organiseren.
2. Aanleveren gegevens van onze jeugd.
Piet zou graag zien dat de seizoensresultaten van onze jeugd, zowel PK als teamcompetitie,
aan het eind van het seizoen worden doorgegeven aan het bondsbureau en ook aan hem als
portefeuillehouder jeugd. Hij onderstreept het belang hiervan omdat we op deze manier
inzicht krijgen waar en hoe er wordt gespeeld.
Hij wil ook graag inzicht hebben waar men nog teamcompetitie speelt en met hoeveel
teams. Ook dit graag nog voor dit seizoen aan hem doorgeven.
Mailen naar: pvknbb@zeelandnet.nl.
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3. Talentendagen 2018.
KVC wil graag in 2018 weer talentendagen organiseren in de 4 gewesten. Bondstrainers en
regiotrainers (A-instructeurs)komen dan kijken of er talenten tussen zitten die les kunnen
krijgen van voornoemde trainers.
Piet wil dat dit breed gedragen wordt omdat iedereen er belang bij heeft dat er nieuwe
jeugdleden bijkomen. Er zal een brief hierover uitgaan naar de gewesten en de districten om
een dergelijke dag te organiseren in hun gewest. Op deze dagen zullen we onze topspelers
van de jeugd vragen om daar ook aanwezig te zijn, zodat ze kunnen laten zien vertellen hoe
het hun vergaan is om de top te bereiken. Ook het aspect van studie zal hierin worden
meegenomen.
4. Jeugdopleidingen.
Piet geeft aan hoe het opleidingsschema van KVC er uit ziet.
Er worden door KVC instructeurscursussen gegeven.
Om de cursus voor B-instructeur te kunnen volgen moet men zelf een gemiddelde tussen de
2.50 en 4.00 libre spelen. Je leert dan hoe je les moet geven aan beginnende biljarters.
Voor A-instructeur, moet je een gemiddelde hebben van 11.00 libre of 7.00 kader. Deze
mensen geven les aan de gevorderde spelers.
Verder kent de bond op dit moment 2 assistent-bondstrainers, Ad Klijn en Lion de Leeuw.
De bondstrainer is Dave Christiani.
Omdat het de bedoeling is om de jeugd dicht bij huis een opleiding te laten volgen, zou de
voorzitter graag zien dat er in elk gewest een assistent bondstrainer zou komen.
De A- instructeurs kunnen dan fungeren als regiotrainer en de B-instructeurs als clubtrainers.
Op deze manier kunnen we een heel netwerk van trainers creëren waarbij de reisafstand
voor de leerling niet te groot wordt.
Het traject dat de leerlingen afleggen is dan:
B-instructeur - A instructeur – assistent- bondstrainer en bondstrainer.
Voor alle trainingen, behalve die van de bondstrainer, wordt een financiële bijdrage van
€ 7.50 per lesuur gevraagd.
5. NK-teams op de landsfinale in Nieuwegein.
Piet lanceert dit voorstel op de vergadering. Iedereen is van mening dat dit een slechte zaak
is. De kinderen lopen verloren in een dergelijke grote organisatie vindt men.
Men stelt voor dit voorstel terug te nemen en de jeugd hun finale apart te laten spelen. Piet
neemt dit mee naar de bestuursvergadering en zal zo spoedig mogelijk het antwoord op
deze vraag aan de belanghebbenden meedelen.
Dit seizoen is West-Nederland aan de beurt om dit te organiseren.
Men uit kritiek op het feit dat de prijsuitreiking soms heel laat is en de kinderen dan nog
naar huis moeten. Men pleit er voor om de prijsuitreiking niet later dan 17.00 uur te laten
plaatsvinden. De organisatie moet hiermee rekening houden en steeds door laten spelen in
het programma en niet wachten tot alle partijen in een ronde klaar zijn.
Piet geeft aan dat in sommige gewesten spelers, die alleen PK hebben gespeeld, worden
samen gevoegd om een team te vormen om op die manier mee te kunnen doen aan het NK
teams. Per gewest mogen er 2 teams worden afgevaardigd. Als er in de gewesten geen
teamcompetitie wordt gespeeld zou het in zijn ogen redelijk zijn om een evenredige
afvaardiging aan de hand van het aantal teams per gewest te doen. Gewesten met meer
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sommige gewesten maar één afvaardiging naar het NK hebben, als er geen teamcompetitie
in dat gewest wordt gespeeld.
Om dit na te gaan moeten de teams die in een gewest spelen worden doorgegeven aan het
bondsbureau. Ook het gemiddelde dat tijdens deze wedstrijden is gespeeld is van belang.
(zie agendapunt 2)
Piet heeft een vraag ontvangen van een bezorgde vader uit Noord-Oost Nederland wanneer
de teamcompetitie begint. Hij heeft hem het advies gegeven om contact op te nemen met
de naburige gewesten om te kijken of zijn team daarin kan meespelen.
6. Rondvraag.
Hans Broer vraagt aan Trudy hoe het komt dat hun district Waalwijk van 22 naar 2
jeugdspelers is afgezakt.
Trudy antwoordt hierop is, dat zij als district toegevoegd werden aan het district Tilburg en
geconfronteerd werden met andere inzichten betreffende de jeugd. De gemiddelde leeftijd
van haar leden was 11 jaar. De jeugdleden van Tilburg hadden een gemiddelde leeftijd van
17 jaar. Vooral de kledingeisen pasten niet voor haar spelers en lieten het daardoor afweten.
Peter Huvenaars vraagt of ook de gegevens van de nieuwe spelers opgegeven moeten
worden.
Piet antwoordt hierop bevestigend.
Trudy van Engelen vraagt waar de Coupe van Beem in 2018 wordt gehouden.
Piet antwoordt hierop dat volgens het roulatieschema België dit keer weer aan de beurt is.
Marcel Kools vraagt hoe het komt dat jeugdspelers bij de senioren spelen. Hij zegt verder
dat hij de geboortedata niet meer kan zien vanwege de privacy reglementen.
Piet antwoordt hierop dat het district toestemming moet verlenen aan jeugdspelers om bij
de senioren te mogen spelen. Onder bepaalde voorwaarden wordt dit toegestaan.
Fons Dekker zegt dat hij hier aanwezig is namens Noord-West Nederland maar
vertegenwoordigt ook deze vergadering B.C. De Liefhebber.
Verder vraagt hij of de zogenaamde “stille lokaliteiten”, waar geen jeugd speelt ook
benaderd kunnen worden om een NK te organiseren. Zo kunnen zij ook kennis maken met
het jeugdbiljart.
Cor Bleeker vraagt of het blad “De Ballen“ benaderd kan worden om kopij over het
jeugdbiljart te plaatsen. Tot nu toe kreeg hij steeds nul op het rekest omdat zijn vereniging
geen advertentie heeft in het blad.
Het advies van de vergadering is om rechtstreek contact op te nemen met Ad Smout van
voornoemd blad.
7. Sluiting.
Piet sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun prettige manier
van vergaderen en hun constructieve bijdrage.
Hij wenst iedereen wel thuis.
Nieuwerkerk, 2 december 2017
Piet Verschure
Notulist.
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