
Nederlands kampioenschap teams jeugd 2019 
 

 
Het jeugdteam van BC Zeeland heeft op 25 en 26 mei tijdens de NK teams een mooi derde plaats 

behaald. Helaas zijn op de website van KNBB Carambole de uitslagen nog niet bekend gemaakt. 

Zodra het gepubliceerd is kunt u dit bekijken op: https://www.carambole.nl/recreatie/jeugd 

Nederlands kampioenschap teams jeugd 2018 

 

De jeugd van BC Zeeland heeft ook nog 

deel mogen nemen aan een nationaal 

kampioenschap. Met maar liefst 2 teams 

werd de reis ondernomen naar 

Warmenhuizen om daar de strijd aan te 

binden met andere teams. 

Helaas voor BC Zeeland maar ze kwamen 

toch tekort ten opzichte van de andere 

teams. 

Dit is ook niet verwonderlijk want het 

merendeel van de spelers en speelsters 

namen voor de 1e keer deel aan een 

nationaal kampioenschap. 

Ook in competitieverband is het voor de meesten het 1e seizoen dat ze in clubverband wedstrijden 

spelen. Toch hebben ze met z’n allen een mooi toernooi gespeeld en was er ook aandacht voor het 

spel van de ander als die bezig was met een wedstrijd. Er werden wel wedstrijden gewonnen, maar 

dat was niet voldoende om zich te mengen in de strijd voor de podiumplaatsen. 

Al met al een bijzonder leerzaam weekend en een compliment voor de begeleider en trainer van 

onze jeugd, Peter Huvenaars, is zeer zeker op zijn plaats 

Hij blijft zich inzetten voor de jeugd en is er altijd bij als een van zijn pupillen een wedstrijd moet 

spelen. Elke zaterdag trainen en dan komen de resultaten vanzelf een keer.  Peter, namens alle 

spelers en speelsters bedankt voor je inzet en toewijding!! 

De volledige uitslag staat in nieuwsbrief 39 week 24 

 

 

https://www.carambole.nl/recreatie/jeugd
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Nationale landsfinale jeugd 2017 

 

 

JBV Amorti uit Zevenbergen had op 27 en 28 mei de organisatie in handen van de Nationale Finale 

landscompetitie jeugd. 

Beide dagen was er, ondanks het zéér mooie weer, grote belangstelling voor dit toernooi. 

BC Zeeland was er ook bij met een team. Ondanks het feit dat het team nog niet zoveel ervaring 

heeft, hebben ze toch een mooie prestatie neergezet. 

Roché v Grinsven, Bart v/d Valk en Thijs Meulepas mochten het dit jaar gaan proberen in 

Zevenbergen. 

 

Met een 3e plaats in de poulewedstrijden speelde BC Zeeland om de 5e en 6e plaats tegen De 

Hazelaar uit Rosmalen. Met vol overtuiging gingen ze de strijd aan wat resulteerde in een klinkende 

overwinning, met een 5e plaats als beloning. 

Verslag op website KNBB Carambole - Jeugd 

Jeugdcoördinator Peter Huvenaars heeft voor de jeugdspelers van BC Zeeland, in samenwerking 

met JBGB ('s-Hertogenbosch) en BV Hazelaar (Rosmalen) een jeugdcompetitie opgezet.  

Het betreft bij gebrek aan voldoende teams een persoonlijke competitie met 13 jeugdspelers. 

Zondag 8 februari om 11:00 uur de tweede ronde, in Zeeland bij 't Oventje.  

 

https://www.carambole.nl/nieuws/liefhebber-2-kampioen-nederland-landscompetitie-jeugd

