Vlaamse SnookerFederatie
ERKEND LID VAN BBSA/VSF-Vlaanderen – Erkend door BLOSO
Zetel: pa: Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - B-9000 Gent

* Gewest LIMBURG *
SECRETARIAAT: Eddy Jamro – Ginderoverstraat 114 – 3590
Diepenbeek
TEL: 0473/83.42.17 - FAX: 011/72.79.88 - E-mail: eddy.jamro@telenet.be

VERSLAG
GEWESTRAADSVERGADERING
VSF Gewest Limburg
Vrijdag 03 november 2017
In zaal “DE QUINT”- Zonhoven om 19u00
Aanwezig: Jamro Eddy, Kenens Carlo, Ceulemans Gino, Monette Hanco, Tournel Bart,
Severens Noël
Afwezig: Heusdens Johan
1.

Welkomstwoord
De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering.
Aangezien er geen opmerkingen binnengekomen zijn op het vorige verslag, wordt dit hierbij
goedgekeurd.

2.

Interclub 2017 – 2018

 Tussentijdse evaluatie
 De interclubcompetitie verloopt vrij goed. Er zijn nog wel wat problemen met het ingeven van de
uitslagen en soms ontbreekt er ook nog wel een wedstrijdverslag, maar er vormt zich geen groot
probleem.

 Gino liet weten dat er wel wat problemen waren met de uitslagen van de zaterdagafdeling. Deze
moeten regelmatig manueel bevestigd worden. Hij gaat dit voortaan zondags controleren en
opvolgen.

 Een aantal clubs hebben vermeld dat bepaalde wedstrijden lang duren. Deze lopen soms uit tot
01u00. Men vraagt om volgend seizoen in tweede afdeling het aantal te spelen frames te
reduceren naar 12 frames. De gewestraad heeft dit gecontroleerd en stelt vast dat dit slechts
enkele malen is voorgekomen. Aangezien het gaat om een beperkt aantal wedstrijden vindt de
gewestraad het niet nodig om een aanpassing te doen..Via mail lieten ook talrijke ploegen weten
liever verder te gaan met 18 frames.

 Controle kledijvoorschriften
Gewestraadsleden worden regelmatig aangesproken over het negeren van de kledijvoorschriften
door een aantal clubs/spelers. De vergadering heeft besloten om een algemene mail te sturen naar
ALLE leden met de bemerking dat er boetes zullen uitgeschreven worden indien men zich niet
houdt aan deze reglementen.
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3.

GTC

 Tussentijdse evaluatie
De eerste tornooien zijn ondertussen afgelopen en er dient gezegd te worden dat het geheel
goed verloopt. Er is enkel een probleem geweest bij het jeugdtornooi in de Kreeft waar er geen
tornooileiding aanwezig was.
De gewestraad wil benadrukken dat de organiserende club moet zorgen dat er steeds:

 een tornooileider aangesteld/aanwezig is;
 een laptop voorzien is;
 de nodige documenten ter beschikking zijn
Er is een voorstel gekomen om volgend seizoen meer 60+-tornooien te organiseren. De
vergadering gaat akkoord om drie tornooien in te richten. Deze zullen in functie van de kalender
waarschijnlijk samenvallen met de jeugdtornooien.
Carlo laat weten dat de spelers die inschrijven voor de tornooien enkel de datum en uur van
aantreden krijgen. De poules worden niet vrijgegeven om mogelijk forfaits te vermijden.
4.

GSCC

 Evaluatie tornooien
Bart haalt aan dat het een probleem blijft om scheidsrechters te vinden voor de tornooien. De
gewestraad blijft erop drukken dat alle scheidrechters tornooien moeten doen, willen ze hun
licentie blijven behouden.
Omwille van deze problematiek beslist de gewestraad met onmiddellijke ingang dat er enkel nog
scheidsrechters ingeschakeld zullen worden vanaf de halve finales in de A- en B-rankings..
Bart zal hierover een mail sturen naar alle scheidsrechters. Het HR zal ook aangepast worden.

 LK scheidsrechters
Dit staat gepland op 10 december. Dit gaat door in de Riley Inn. De uitnodiging staat op de
website.
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De gewestraad beslist om het LK scheidsrechters ieder jaar te laten plaats vinden in het laatste
weekend van augustus. Indien de club van de LK die datum niet kan vrij maken, wordt er
uitgekeken naar een andere locatie.

 Op 26 november 2017 om 14u gaat in ’t Stokske de scheidsrechtersopleiding door.
Clubs kunnen zich hierdoor in orde stellen wat betreft de vereiste scheidsrechters.
Bestaande scheidsrechters zijn ook welkom voor een opfrissing en er is ook de mogelijkheid om
dan een examen af te leggen voor het behalen van graad 4.
5.

LBSA

 Planning
Door omstandigheden heeft de gewestraad beslist om de samenwerking met de LBSA stop te zetten.
Er werd besloten om onder een nieuwe naam “Snookeropleiding Limburg” afgekort SOL verder te
gaan. In het concept wijzigt er niets buiten dat de opleiding in het vervolg zal doorgaan in De Zuma en
Jan Willekens volgt het geheel samen verder op onder leiding van coach Danny Moermans.

 Afspraken
Volgende afspraken worden hieromtrent gemaakt:
o De datums worden op de website geplaatst zodat iedereen kan zien wanneer deze zullen
plaatsvinden
o Carlo stuurt voor de vakantie een herinnering naar de jongeren onder de 21 jaar.
o Jan Willekens contacteert de jongeren, indien nodig, om ze te herinneren/overtuigen om in
te schrijven.
o Jan Willekens legt verder de contacten met Zuma en met Danny Moermans om alles af te
spreken.

 Datums
Deze zijn onveranderd:
o 28 + 29 december 2017
o 15 + 16 februari 2018
o 05 + 06 mei 2018

6.

WK amateurs te Qatar
Dit gaat dit jaar door in Doha van 17 tot 27 november. Geselecteerden zijn
Men: Jef Jacobs en Kevin Hanssens
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Masters: Mario Van Herk en Wang Chooi Tan
Women: Wendy Jans

7.

VSF
Het verslag van de vorige vergadering werd overlopen. Hanco haalde aan dat er slechts drie leden
aanwezig waren. De gewestraad geeft hierop aan dat men geen vergadering moet laten plaatsvinden als
men met zo weinig mensen aanwezig kan zijn.
Ook kan men zich niet vinden in de stemming die heeft plaats gevonden. Dit is geen correcte manier van
werken en men vraagt aan Hanco, Gino of Johan om de correctheid van stemming te controleren.

8.

BBSA

Tijdens de laatste vergadering zijn volgende punten goedgekeurd:

 Het DB en de tornooileiding hebben de bevoegdheid om:
De nationale tornooileider mag steeds (mits goedkeuring van 2 leden van het DB) aanpassingen
aan poules en/of aantal poules, starturen, aantal tafels, etc. toepassen voor het goede verloop van
een ranking.

 Verhoging van de vergoeding voor de tornooileiding.
Verder werden volgende punten besproken/geëvalueerd:

 De locatie om het BK terug in St-Truiden te laten doorgaan is aangevraagd
 Steve Lambrechts geeft aan dat het 40+-tornooi dat in De Maxx Limburg zou plaatsvinden,
misschien ook gecombineerd moet worden met een andere club. Wordt vervolgd..

 WPBSA laat het tornooi Snooker Disability ( voor spelers met een beperking ) plaatsvinden in
Brugge. Tijdens het gesprek met Chris Lovell en Jason Ferguson op de European Masters te
Lommel liet men verstaan dat men met dit tornooi een blijvende bestemming wil geven in België.
Wordt vervolgd..

 Vraag aan de tornooileiding om het format tijdens de tornooien te volgen en dat men de
documenten correct invult, doorstuurt en een financieel correcte overschrijving maakt.

 De BR3-B werd oorspronkelijk toegewezen aan West Vlaanderen maar aangezien er zich clubs
gemeld hebben, werd de vraag gesteld of er een ander gewest zich kandidaat wou stellen. Hierop
hebben De Maxx, samen met Re-Spot zich geëngageerd om dit tornooi over te nemen. Dit gaat
door op 02 en 03 december.
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 Evaluatie BR: Het deelnemersaantal blijft status quo en zit financieel goed. Men krijgt wel
opmerkingen van de betere spelers dat ze twee dagen moeten opkomen. Maar de meesten zijn
tevreden omdat ze langer kunnen spelen.

 Evaluatie NR: Geen problemen. Er zijn zelfs meer deelnemers t.o.v. vorig jaar.

9.

Varia


Eddy laat weten het financieel verslag spoedig door te sturen.



Op snookersessie in de Play-Ball waren 10 deelnemers aanwezig. Het waren bijna allemaal
jongeren. De inschrijvingen voor de tweede snookersessie zijn lopende. Er wordt aan Carlo
gevraagd om nog een herinnering te sturen.



Op 24 november komt SOS-jeugd samen in Leuven. Hierop gaat Noël een toelichting geven over
het verloop van de snookerinitiatie die plaatsgevonden heeft met de schoolkinderen tijdens de
European Masters. Hij zal dan ook de vraag stellen of dat dit geen vervolg kan krijgen via dit
project.

10. Slotwoord
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en wil iedereen eraan herinneren dat onze volgende
samenkomst zal doorgaan op 08 december om 19u00 in C-Mine Winterslag-Genk .
Uitnodiging volgt nog!

Voorzitter
Severens Noël

