Verslag Jeugdvereniging De Vriendenkring
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Deze uitdrukking is bij iedereen wel zeker
bekend maar wij zijn zeker zo blij dat we in het bezit zijn van onze jeugdleden.
Op dit moment telt onze verenging een 8tal jeugdleden, waarvan 7 daarvan ook
actief deelnemen aan de landelijke jeugdcompetitie. Deze competitie wordt gespeeld
in de districten `s -Hertogenbosch- Oss- Nijmegen.
Door onze vaste trainingsavond voor de jeugd, dat we nu al ruim 3 jaar met plezier
doen. Begint het in de competitie zijn vruchten af te werpen.
Beide teams draaien volop met de bovenste mee, en zijn zeker allebei kandidaat
voor de titel.
Doordat de trainingen die elke week worden verzorgd door Lyon Megens en Max
Coppes zit er zeker nog meer talent in het vat. Momenteel wordt de groep om de
twee weken begeleidt en onder de hoede genomen door niemand minder dan Jos
Bongers. Jos vervangt Lyon omdat Lyon door omstandigheden voorlopig geen les
kan geven.
Deze aanwinst komt zeker ten goede omdat Jos precies weet hoe de jeugd
aangepakt en nodig heeft om in deze sport de fijne kneepjes bij te leren.
Doordat we de jongens deze kans bieden om bij ons vrij te trainen en les te krijgen,
kunnen we bouwen op de jeugd. Zeker omdat de jeugd in de vrij tijd meer dingen te
doen hebben dan alleen biljarten ( denk aan voetballen – computeren enz.).
Ook merken we dat het niet alleen in ons district het animo terugloopt voor het
jeugdbiljarten maar ook landelijk zit er een dalende lijn in.
Vroeger waren er in het district Nijmegen zo`n viertal jeugdverenigingen denk aan De
kaketoe, Fair Play, De kromme Keu en ook bij de woezik hebben ze een tal van
pogingen gedaan. Maar omdat wij bij De vriendenkring volop aandacht geven aan
de toekomst van de jeugd proberen we jongens de liefde voor de sport mee te
geven.
Laten we proberen in ons district meer aandacht te besteden aan de jeugd, De
verenigingen die ook de intentie hebben om de jeugd een kans te geven moeten dan
daar net iets extra`s voor doen, ga bijvoorbeeld scholen af en nodig ze uit. Probeer
flyers op voetbalverenigingen of dergelijke uit te delen en laat ze in contact komen
met deze mooie sport.
Laat iedereen bewust worden dat de jeugd echt de toekomst heeft, En laat deze
prachtige sport niet vergrijzen omdat er geen aanwas meer is, met vriendelijke
groeten,
Namens de jeugdbiljartvereniging De Vriendenkring.

