Biljartvereniging “De Vriendenkring” afd. jeugd stand van zaken najaar 2012

Beuningen, 21 november 2012
De jeugd afdeling van De Vriendenkring speelt op dit moment al weer voor het 3e seizoen mee in de
competitie van de KNBB district Oss. Vorig seizoen werd door onze spelers na een verdienstelijke
competitie het seizoen afgesloten met een mooie 3 en 4e plaats tijdens de regio finales in ons eigen clubhuis.
Op dit moment telt onze jeugd afdeling 7 leden, verdeeld over 2 teams. Beide teams draaien op dit moment
weer volop mee in de bovenste regionen van de competitie en staan 2e en 4e.
Op vrijdag avond vindt de vaste oefenavond plaats. Onder leiding van Max Coppes en Arno van den Berg
van De Vriendenkring en Jan van Duynhoven (vader van een van de leden) werken de jongens gestaag aan
de verdere ontwikkeling van hun biljart capaciteiten. Daarbij worden zij ondersteund door Jos Bongers. Jos
weet als geen ander de jongens de meest fijne kneepjes van het biljartspel bij te brengen. Zijn trainingen
kenmerken zich als serieus, maar ook zeer humoristisch. Dat maakt dat Jos geliefd is onder de jongens, zijn
inzet enorm waarderen en daardoor iedere vrijdagavond weer met plezier op de trainingsavond verschijnen.
Helaas merken wij dat het animo voor biljarten onder de jeugd steeds verder terug loopt. Onlangs is een
vereniging uit Ede toegevoegd aan de competitie van het district Oss. De betreffende vereniging was als
enigste vereniging over gebleven in hun regio en konden derhalve zelf geen competitie meer organiseren.
Een soort gelijke ontwikkeling waar wij zelf in het district Nijmegen ook mee te maken hebben gehad. Op
dit moment zijn wij nog de enige vereniging in het district Nijmegen met jeugdleden.
Derhalve een oproep onzerzijds aan het District Nijmegen om dit onderwerp permanent als aandachtspunt op
de agenda te zetten, met het oogpunt op de toekomst van de biljartsport in het algemeen en in onze regio.
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