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Jeugd: trainingen en resultaten 
 
Verschillende keren heb ik de jeugd van KVC onder de aandacht gebracht in de uitgaven van Biljart 
Totaal. Het is nog steeds zo dat we niet veel jeugdspelers hebben binnen onze sport. De spelers die we 
nu hebben, daar moeten we dus erg zuinig op zijn. Wel worden er steeds meer initiatieven genomen om 
de jeugd kennis te laten maken met de biljartsport. Wij juichen dit van harte toe.  
Hoe is nu op dit moment de stand van zaken?  
 
Op de talentenmiddagen in Afferden en Zevenbergen hebben we een aantal jongens en meisjes 
geselecteerd die in aanmerking komen voor bondstraining. Deze bondstraining wordt gegeven door 
gecertificeerde trainers, verdeeld in 4 categorieën.   
Categorie 1 wordt verzorgd door de bondstrainer Patrick Niessen. De spelers die van hem les krijgen zijn 
Sam van Etten, Jordy Jong, Jim van der Zalm en Hans Snellen. Hans is sinds de talentenmiddagen aan de 
jeugdselectie aan deze categorie toegevoegd. Hij heeft inmiddels al deelgenomen aan het NK Libre groot 
in Wijchen.  
Dit was vooral bedoeld om kennis te maken met de grote tafel en de mogelijkheden en moeilijkheden 
hierop. Als je in aanmerking komt voor deze categorie, worden alle lessen betaald door KVC. 
 
In categorie 2  worden de lessen gegeven door de assistent-bondstrainers. De volgende spelers krijgen 
op dit moment les van deze heren: Sylvie en Daan Glissenaar, Leon en Nick Dudink, Jeffrey van Heesch, 
Roy Reutelingsperger en Marius Kroonen.  
Dat de training vruchten af gaat werpen kunnen we zien in de resultaten die door verschillende spelers 
zijn behaald. Daan Glissenaar speelde op het laatste kampioenschap Jeugd Topklasse een partij van 250 
caramboles in één beurt uit. Hij behaalde een gemiddelde van 41.66. Ook Jeffrey van Heesch liet zich 
gelden op het NK 38/2 in Wijchen. Hij speelde daar 10.64 gemiddeld. De jongens Dudink hebben op het 
EK Libre < 17 in Luxemburg heel goed gepresteerd. Zij verdubbelden daar hun aanvangsgemiddelde. De 
huidige assistent-bondstrainers zijn Ad Klijn, Frans van Hoeij en Lion de Leeuw. De spelers/speelsters die 
les krijgen van een assistent-bondstrainer betalen aan de KVC een bedrag van € 7.50 per uur. Deze regel 
is door het bestuur van KVC ingesteld onder het motto: “Vrijwillig is niet Vrijblijvend!” Wij vinden dat de 
leerlingen bij privélessen een klein gedeelte van de kosten moeten bijdragen. Deze bijdrage kan op deze 
manier een stok achter de deur zijn om te presteren en te trainen. 
 
In  categorie 3 komen de leerlingen die regiotraining krijgen. Dit zijn: Rik Kolorz, Cedric Thiessen, Frits 
Welsing, Dylan Biemans, Dante Dekkers, Raymond Radings, Marlon van Loon, Xavier Syahaja en Rick de 
Wit. Piet Kok kwam eigenlijk in aanmerking voor training van een assistent-bondstrainer. Maar vanwege 
de reisafstand is hij geplaatst bij een regiotrainer bij hem in de buurt, waar hij goede vorderingen maakt.  
Hier komt ook de problematiek naar voren om de leerlingen dicht bij huis les te laten krijgen. Ik refereer 
aan de oproep om meer gecertificeerde trainers te krijgen, zodat in hun eigen omgeving lessen verzorgd 
kunnen worden. Op dit moment zijn deze leerlingen geplaats bij de regiotrainers Hein Smit, Jean Verbeet 
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en Piet Verschure.  Lion de Leeuw en Ad Klijn geven ook aan sommigen van hen les vanwege de 
reisafstanden.  
Op het NK jeugd derde klasse werd Rik de Wit kampioen, Rik Kolorz werd vijfde en Dante werd zevende.  
Op het NK tweede klasse in Zevenbergen werd Arno Coenradi met vlag en wimpel kampioen. Hij wist al 
zijn partijen in winst om te zetten. Hij krijgt les van de regiotrainer Gerrit de Jong. 
Bij dit kampioenschap was ik zelf de hele zondag aanwezig en heb ik genoten van de spelers. In deze 
groep waren geen spelers uit de voornoemde categorieën.  
Wat mij duidelijk opviel was dat de meeste spelers en één speelster heel weinig de tijd namen om de 
positie van de ballen goed op te nemen en een plannetje te maken om de carambole te maken. Dit in 
tegenstelling tot Arno die elke carambole nauwkeurig bekeek.  
Voor alle jongens en meisjes geef ik hierbij een heel belangrijk advies: biljarten is in eerste instantie 
kijken. Vervolgens bepalen we waar je de aan te spelen bal (bal 2) moet raken om een goede 
vervolgstoot over te houden. Dan ga je in de eigen speelbal (bal !) de diepte, hoogte of het effect  
bepalen. Als laatste wordt dan erg belangrijk het tempo waarmee je afstoot. Als al deze zaken goed zijn 
doordacht en juist worden uitgevoerd, hebben we de meeste kans op succes. Daarvoor is heel veel 
training nodig en jullie zijn de toekomst.  
 
We missen nog een categorie. Categorie 4 zijn leerlingen die les krijgen van een clubtrainer. Zoals ik al 
eerder heb aangegeven zou het een goede zaak zijn dat deze mensen de B-instructeurscursus gaan 
volgen waar de techniek en het leren lesgeven een belangrijke plaats innemen.   
 
Als laatste item stip ik de Coupe van Beem aan. Dit evenement wordt jaarlijks gespeeld in augustus. 
Hieraan nemen teams van 8 spelers of speelsters deel uit Nederland, België en Duitsland. Dit jaar werd 
het in Duitsland gespeeld in Bochum. Voor ons land hebben de volgende spelers deelgenomen: Hans 
Snellen, Leon Dudink, Roy Reutelingsperger, Dennis Engelen, Dennis Hoogland, Kenny Boskamp, Justin 
Huijs en Arno Coenradi . Wij werden tweede, achter Duitsland. 
De begeleiders vanuit de KVC waren Frans van Hoeij en Guido Kauffeld. Guido heeft jaren geleden ook 
zelf nog in de Coupe van Beem gespeeld. Ze waren erg enthousiast over het niveau en de prestaties van 
de jongens.  
 
Aan alle leerlingen zou ik tot  slot willen zeggen: zorg dat je plezier in het biljarten blijft houden, goed 
blijven trainen en volhouden, zodat we later over jullie als toppers kunnen schrijven in Biljart Totaal.   
 
Piet Verschure  
Portefeuillehouder Jeugd KVC  
 
 


