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Korte inleiding van de voorzitter 

Robby Derijck wordt voorgesteld.  Hij heeft zich per mail kandidaat gesteld om waar kan mee te helpen in de 
federatie.  Zijn interesse gaat uit naar jeugd en opleidingen geven.  Hij heeft ervaring met het trainen van 
jeugdspelers in de voetbal.  Aangezien wij in onze federatie enkele nieuwe en jonge krachten kunnen 
gebruiken zal hij mee worden betrokken in de werkzaamheden van de Nederlandstalige vleugel van het 
jeugdcomité. 

Update door Nathan Vilar met betrekking tot het scholenproject 

o Op basis van het Nederlandse voorbeeld, waar men al 15 jaar een Nederlands Kampioenschap 
schoolbowlen heeft, zal worden gewerkt met maar een voorronde (en dus niet met meerdere 
speeldagen).  Dit zal ook de kostprijs van het project beperken. 

o Aanvankelijk zou het scholenproject worden georganiseerd voor de scholen uit ‘scholengroep 24’ maar 
aangezien deze scholen geografisch te veel verspreid zijn zal het project worden georganiseerd voor alle 
zesdejaars (zesde leerjaar) van alle scholen in Sint-Martens-Latem en Deinze.  In totaal werden dus 17 
scholen aangeschreven om te vragen of men interesse heeft om aan het project mee te werken. 

o Het scholenproject zou doorgaan tijdens de eerste vier woensdagvoormiddagen van oktober 2013 in 
Bowl Inn Sint-Martens-Latem.  Er werd reeds een eerste gesprek gevoerd met de verantwoordelijke daar 
die wel te vinden is voor dit project. 

o Er zou worden gespeeld volgens volgende formule : er is een voorronde waarin teams van drie spelers 
(waarvan slechts één iemand mag aangesloten zijn bij een bowlingclub) drie games spelen.  Na deze 
voorronde (die dus zal lopen over de eerste vier woensdagen van oktober) zal een klassement worden 
opgemaakt waarna de beste tien geklasseerde teams een finale zullen betwisten. 

o Als voorbereiding op het project zullen de geïnteresseerde scholen een pakket ontvangen met daarin 
wat informatie, video-materiaal omtrent bowling.  Op die manier kan tijdens een les al wat worden 
voorbereid.  Het zou daarnaast ook de bedoeling zijn om de leerkrachten van de zesde leerjaars van de 
geïnteresseerde scholen eens op voorhand uit te nodigen in de bowling om ook hen een initiatie te 
geven. 

o Het project wordt volledig gratis voor de kinderen en de scholen.  Er wordt aan de gemeentes Deinze en 
Sint-Martens-Latem gevraagd om het busvervoer te doen en de kinderen krijgen in de bowling drie 
games en twee consumpties aangeboden. 

o Er dient voor dit project, en rekening houdende met het feit dat er ongeveer 200 à 300 leerlingen op af 
kunnen komen, een budget te worden voorzien van maximaal 3000 euro.  Het spreekt voor zich dat dit 
nog kan en dient verminderd te worden door : te onderhandelen met de bowling omtrent de prijs van de 
games en consumpties / een of meerdere sponsors aan te trekken.  Jammer genoeg is er dit jaar geen 
samenwerking meer tussen WTBA en Brunswick voor het sponsoren van jeugdprojecten. 

o De kinderen dienen niet via de BBSF verzekerd te worden aangezien ze zelf via de school zijn verzekerd 
voor dergelijke uitstappen.  Er stelt zich daar dus geen enkel probleem. 

o Bijkomend idee: Er zou een soort van pasje kunnen worden gegeven door de BBSF aan de deelnemende 
jongeren.  Met dit pasje zouden ze dan tijdens de rest van het seizoen in enkele bowlings kunnen spelen 
aan een verminderd tarief.  Hiervoor dienen natuurlijk afspraken te worden gemaakt met enkele 
bowlinguitbaters. 



 

 

Enquêtes 

o Bij het secretariaat werden enkele gegevens / statistieken opgevraagd  met betrekking tot de jeugd / de 
jeugdclubs / de begeleiders.  Uit deze gegevens komen toch enkele interessante zaken naar voren : 

 Van de actieve jeugdleden speelt 75 % in Vlaamse clubs (als we daar nog Vlaams Brabant bij 
tellen komen we in totaal aan bijna 78 %). 

 Ongeveer 1 op 3 van de jeugdspelers is aangesloten bij een club in Antwerpen. 
 Er zijn slechts 5 jeugdclubs (JIC’s) meer in België (waarvan drie in Antwerpen) en de ‘grootste’ 

jeugdclub telt slechts 19 leden. 
 Er zijn 57 jeugdbegeleiders geregistreerd voor dit seizoen; 51 ervan in Vlaanderen. 
 Voor het huidige seizoen is bijna 85% van de jeugdleden ingeschreven bij een BC (een drietal 

seizoenen terug was dit 74% ...) en toch speelde bijna 60% van de jeugdspelers het afgelopen 
seizoen 40 games of minder terwijl een volledig interteamseizoen 78 games telt ... 

o Het zijn toch enkele statistieken die interessant zijn en waar we ons misschien vragen moeten bij stellen.  
Volgens Nathan Vilar is het probleem dat de echte JIC, en dus ook de initiatie tot de bowlingsport, 
verdwijnt. De jeugd wordt meestal bij een volwassenclub gedropt en krijgt zo de basis niet meer 
aangeleerd. 

o Om een goed zicht te krijgen op hoe de begeleiding van de jeugd vandaag de dag wordt 
georganiseerd zal / zullen enkele enquêtes worden verstuurd : 

 Op 04/02 werd vanuit het secretariaat een enquête verstuurd aan alle bowlingclubs.  Op 15/02 
ontvingen wij reeds 24 ingevulde enquêtes terug.  Hieruit blijkt enerzijds dat het merendeel van de 
seniorenclubs geen jeugdbegeleiding heeft, maar anderzijds blijkt uit de 24 reeds ingevulde 
enquêtes dat er ongeveer een 20-tal mensen wel bezig zijn met de jeugdbegeleiding. 

 Eerstdaags zal een andere enquête worden verstuurd aan de jeugdspelers en hun ouders. 
o Belangrijk voor jeugdspelers is dat er een goede begeleiding is.  Het volstaat bijvoorbeeld niet alleen dat 

er een monitor is in de seniorenclub waar men bij speelt maar er moeten ook mensen gevonden worden 
die gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld mee te gaan naar wedstrijden en kampioenschappen. 

 


