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Jaarverslag EBV Jeugdcommissaris 

 1 september 2018 – 31 augustus 2019 

 

1. Bestuur/ Begeleiding/Trainers en Leden 
 
Jeugdbestuur:  Edwin Tegenbosch 
   Mandy Tegenbosch 
   Gert van Spelde  Jeugdcommissaris 
 
Trainers:  Rob van den Born   
   Dennis Claas 
   Kevin Peeters  
 
Begeleiders:  Samantha van Spelde Trio League 

Dennis Claas Stedenontmoeting 
 

In het seizoen 2018-2019 hadden we 11 jeugdleden waarvan er 9 aan de jeugdleague 
deelgenomen hebben. Daarnaast waren er 2 jeugdleden die nog te jong zijn om in de 
jeugdleague te spelen. In de loop van het seizoen is er een aspirantlid bijgekomen die mee 
getraind heeft maar gezien de leeftijd nog geen league wilde spelen. Dit seizoen was het 
eerste seizoen dat de nieuwe leeftijdsgrens van 21 jaar gold.  
Dit is naar alle tevredenheid verlopen. Aan het einde van het seizoen zijn 2 leden, Bas en 
Jelle van der Schans, overgestapt naar een senioren league. Sashira Jansen en Gijs 
Neggers zijn gestopt met bowlen.  

  
2. Jeugdleague en Training 

 
Ook dit seizoen is weer zonder problemen en naar alle tevredenheid verlopen. 
 
Net zoals vorige seizoenen vonden de trainingen plaats op dinsdagavond en de league op 
woensdagavond. Beide bestonden uit 30 avonden. 
 
Het seizoen startte met een bijeenkomst voor de ouders en de spelers waarbij het bekende 
boekje met alle informatie over de jeugdleague, EBV, Jeugdtoernooien en evenementen 
werd uitgedeeld, in een oplage van 25 stuks. Deze zijn bekostigd uit advertenties.  
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5624 NR Eindhoven 
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De opbrengst van de advertenties was € 300. Door de boekjes zelf te printen en te nieten 
hebben we ook dit jaar kunnen besparen op de kosten. Deze lagen rond € 100. De boekjes 
liggen ook op de bowling voor belangstellende jeugd. Deze worden onder andere 
meegegeven tijdens kinderfeestjes. Gedurende het seizoen zijn er nieuwe boekjes geprint 
zodat daar meteen nieuwe sponsoren in konden worden opgenomen. 
 
De trainingen zijn verzorgd door Rob, Dennis en Kevin.  
 
De league is dit seizoen wederom gespeeld in Round Robin format. Met 3 teams betekent 
dit dat alle teams elke speeldag een Round Robin spelen en 1 game tegen het eigen 
gemiddelde. De league was verdeeld over 3 periodes. Na elke periode zijn de teams 
opnieuw samengesteld. Aan het einde van elke periode is de periodekampioen bekend 
gemaakt en hebben de spelers uit het winnende team een tegoedbon voor Maik’s 
Bowlingstore gekregen. Nieuw dit jaar was dat naast de normale teampunten er extra 
punten voor sportiviteit zijn toegekend. De sportiviteit en punten zijn telkens door andere 
ouders beoordeeld en toegekend. 
 
Het seizoen is afgesloten met het traditionele uitje en prijsuitreiking. Ik kom hierop terug in 
punt 14 van dit verslag. 
 

3. Eindstand Jeugdleague 

Jongens      Meisjes 
Bas van der Schans 193,12 gemiddeld  Angelina Salari 158,03 gemiddeld 
Jelle van der Schans 183,98 gemiddeld  Esmeralda Buenen 107,23 gemiddeld 
Niek Senders  149,16 gemiddeld  Sashira Jansen   96,55 gemiddeld
     

4. Regionale Selectie 
 
We hebben op dit moment geen jeugdspelers in de regionale selectie. 
 

5. Regionale Jeugd Trio League 

Dit seizoen hebben we met 1 team deelgenomen aan de regionale jeugd trio league.  
Het team speelde in een poule van 7 teams onder de naam van de naam AP-Events.  
Onze sponsor AP-events heeft de shirts en de kosten voor de speeldagen voor haar 
rekening genomen. De opzet van de jeugd trio league is sinds dit seizoen aangepast.  
Het aantal wedstrijddagen is teruggebracht van 6 naar 4, maar elke dag werd een volledige 
Round Robin gespeeld.  Daarnaast werd er zowel een handicap stand als een scratch 
stand opgemaakt. De winnaar van de scratch stand plaatste zich voor de landelijke finale. 

Door een niet ontvangen wijziging in de agenda stonden we als enige team 2 maanden te 
vroeg in Sittard, waar we gelukkig door de bowling eigenaar op koffie getrakteerd werden. 

AP-Events           
Mees Lahaye       
Niek Senders 
Angelina Salari 
Gijs Neggers 

 Samantha van Spelde (Coach) 

 Het team is in de HCP en Scratch stand op de 7e plaats geëindigd. 
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6. Jeugd Stedenontmoeting 

De jeugd stedenontmoeting is op 26 januari 2019 gespeeld in Hoofddorp. Net zoals vorig 
jaar in Baker format. Om te kunnen deelnemen hebben we een aantal aspiranten door 
moeten schuiven om een juniorenteam in te kunnen schrijven. Het team bestond uit 
Angelina, Gijs, Esmeralda en Sashira. Dennis heeft de coaching op zich genomen.   
Het was vooraf al duidelijk dat wij ons niet zouden plaatsen voor de finale, maar we hebben 
wel veel ervaring opgedaan. 

7. Eindhovense Kampioenschappen 

Net als vorig jaar is de voorronde op woensdagavond gespeeld, omdat dit een groter aantal 
deelnemers oplevert. Zes jeugdspelers hebben meegespeeld. De voorronde bestond uit  
6 games die meetelden voor de doubles en voor de single stand. Alle spelers plaatsten zich 
voor de all-event finale. In verband met het aantal deelnemers is er gespeeld in een mixed 
klasse voor de pupillen, aspiranten en junioren. De all-event finale die tegelijk met de 
senioren gespeeld is, bestond uit 4 games.  

Doubles 

De doubles zijn door het jeugdbestuur samengesteld. Deze zijn samengesteld aan de hand 
van de league gemiddeldes zodat de gemiddelden van de doubles zo dicht mogelijk bij 
elkaar liggen. 

1. Jelle van der Schans 
Mees Lahaye  171,08 

2. Gijs Neggers 
Niek Senders  156,75 

3. Esmeralda Buenen 
Angelina Salari  124,67 
 

Singles Pupillen 

1. Mees Lahaye  110.00   
 

Singles Aspiranten 

1. Niek Senders  173,50 
2. Angelina Salari  158,33 
3. Gijs Neggers  140,00 

Singles Junioren 

1. Jelle van der Schans 232,17 
2. Esmeralda Buenen   91,00 

 

All-events finale Pupillen 

1 Mees Lahaye  104,50 (geplaatst voor de Dag Der Kampioenen) 
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All-events finale Aspiranten 

1 Niek Senders  176,80 (geplaatst voor de Dag Der Kampioenen) 
2 Angelina Salari  153,40 (geplaatst voor de Dag Der Kampioenen) 
3 Gijs Neggers  144,30 

All-events finale Junioren 

1. Jelle van der schans 217,90 (geplaatst voor de Dag Der Kampioenen) 
2. Esmeralda Buenen   93,70 (geplaatst voor de Dag Der Kampioenen) 

 

Algeheel jeugdkampioen 

Jelle van der Schans en Angelina Salari 

8. Regionale Kampioenschappen 
 
De regionale kampioenschappen zijn dit seizoen niet georganiseerd. 
 

9. Dag Der Kampioenen 

De volgende spelers hebben deelgenomen aan de Dag Der Kampioenen: Angelina Salari, 
Mees Lahaye en Jelle van der Schans. Helaas plaatste niemand zich voor de finale. 

10. Nederlandse Kampioenschappen 
 
Angelina Salari heeft deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen bij de 
aspiranten meisjes. Na een zeer succesvolle voorronde in Tilburg plaatste zij zich voor de 
finale. De eerste ronde van de finale dag was tot de laatste bal spannend. Angelina kwam 
maar een paar pins te kort om zich bij de laatste 8 te plaatsen. 
 
 

11. Knock-Out Toernooi 
 
Vijf jeugdspelers hebben mee gespeeld in het Knock-out toernooi. Jelle van der Schans 
bereikte de finale. Jelle is hierin 4e geworden. 
 

Eindstand Knock-Out toernooi 2018 – 2019: 
  

1 Vince van der Loo 
2 Bo Strijbos    
3 Aloys Doomernik  
4 Jelle van der Schans 
5 Ricardo Raaijmakers 
6 Mandy Tegenbosch 
7 Alvin Dooms 
8 Ronan van der Loo 

12. Interleague 
 
Namens de jeugd hebben de volgende spelers deelgenomen: Esmeralda Buenen, Mees 
Lahaye, Angelina Salari en Niek Senders.  Ze werden gecoacht door Edwin Tegenbosch. 
Net zoals het vorige seizoen bereikten ze een mooie 2e plaats. 
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13. Jeugd-Ouder toernooi 

 
Dit seizoen is het 3e EBV Jeugd-Ouder toernooi gespeeld op 2 januari 2019. Er werd dit 
jaar door de jeugd revanche genomen en ze wonnen afgetekend met 94-77 van hun 
ouders. 
 
Er werd gespeeld volgens het Get Your Points format. Hiermee konden individueel punten 
gehaald worden en als team (jeugdspeler met ouder). 
 
Volledige uitslag: 
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14. Diversen 

Op 15 februari is Angelina Salari gehuldigd tijdens het sportgala van de gemeente 
Eindhoven voor haar overwinning van de Dag Der Kampioenen seizoen 2017-2018. 
Angelina heeft naast een mooie medaille van de gemeente Eindhoven samen met haar 
ouders een feestelijk gala gehad in het van der Valk hotel Eindhoven. 
 

15. Prijsuitreiking 

Ook aan het einde van dit seizoen is er weer een geweldige dag georganiseerd. Net zoals 
vorig jaar heeft het jeugdbestuur dit samen met Karin Senders en Rene Moone 
georganiseerd. De bedoeling was om de dag te houden in de bossen in Middelbeers. 
Echter de nacht ervoor was er een zware storm waardoor dit niet verantwoord was. In de 
vroege ochtend van 8 juni hebben we overleg gehad en zijn we uitgeweken naar de Rooi 
Pannen in Eindhoven. Met dank aan Rene Moone.   
We hebben hier het spel “Wie is de Mol gespeeld”, waaraan niet alleen fanatiek werd 
deelgenomen door de jeugd, maar ook door trainers en coaches. Uiteindelijk bleven er na 
de laatste executie 3 finalisten over. Dit waren Mees, Niek en Samantha. Het was 
uiteindelijk Mees die door zijn verzamelde vrijstellingen en jokers de mol ontmaskerde: Niek 
Senders. 
 
Daarna stonden de broodjes met snacks klaar en werden de prijzen voor de jeugdleague 
uitgereikt. 
 

16. Promotie 

Wij hebben gedurende het hele seizoen diverse promotieactiviteiten ondernomen. Hierbij 
zijn we actief ondersteund door alle ouders. Het blijft erg moeilijk om aan nieuwe 
jeugdleden te komen. 
 

17. De Grote Clubactie 

We hebben met alle jeugdspelers samen 200 loten verkocht. Allemaal heel erg bedankt 
voor jullie bijdrage. 

18. Sponsoren 

- Hoofdsponsor: AP-Events 
- Grote Clubactie 
- Mandy’s Bloemdecoraties 
- Van Den Burg Fietsen 
- Van Schaijk Engineering 
- Maiks Bowlingstore 
- Borduurstudio Valentijn 
- R. Kerkhofs hoveniers 
- Mega Bowling Woensel 
- ASSpekt Karin Senders 
- Lahaye zinkwerken 
- Anonieme Sponsor 
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19. Dankbetuiging 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar: 

- Onze trainers Rob van den Born, Dennis Claas en Kevin Peeters die ook dit seizoen 
door hun enthousiasme en kennis het niveau van de spelers omhoog hebben gebracht. 

- Samantha van Spelde voor al haar hulp bij toernooien en coachen trio leagueteam 
- Dennis Claas voor het coachen van het stedenteam 
- Leiding en personeel Megabowling voor de hulp tijdens de training en de league 
- Sponsoren voor de ondersteuning van onze jeugd.  
- Iedereen die een bijdrage geleverd heeft om afgelopen seizoen wederom een succes te 

maken. 
- Rene Moone, Organisatie uitje prijsuitreiking 
- Karin Senders, Organisatie uitje prijsuitreiking 
- AP-Events, Fred en Esther Salari 
- Alle ouders voor hun bijdrage, steun, support en vervoer naar diverse toernooien en 

wedstrijden. 
- Mandy en Edwin Tegenbosch voor alle werkzaamheden voor en achter de schermen. 

Namens het jeugdbestuur:  
Gert van Spelde, Jeugdcommissaris 


	Eindstand Knock-Out toernooi 2018 – 2019:

