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

AGENDA
2de VERPLICHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VSF Gewest Limburg
Zaterdag 01 juli om 14u00
In zaal “DE QUINT”- Zonhoven
1.

Welkomstwoord
Eerst en vooral wil ik iedereen van harte welkom heten op deze vergadering. De warmte is
gelukkig wat afgenomen zodat de vergadering op een aangename manier kan plaatsvinden.
Het afgelopen seizoen is positief verlopen op sportief vlak. Er waren ook mindere momenten.
Wij melden ook het recent tragisch overlijden van Jan Vandenbergh. Wij wensen als
gewestraad, onze deelneming te betuigen naar familie, vrienden en natuurlijk Happy Snooker
Het scheidsrechtersaantal is helaas gedaald en er is dit jaar ook weer een club minder.
Kaaihoeve heeft besloten te stoppen. Door deze sluiting zijn een groot deel van de spelers op
zoek gegaan naar een andere club en hebben deze ook gevonden. Dit wil zeggen dat het
snookerspel, eenmaal gebeten door de microbe, moeilijk los te laten is. Wij willen vandaag ook
Henri Biesmans bedanken voor zijn jarenlange inzet voor VSF. De gewestraad heeft hem op
gepaste manier bedankt.
De leden van de gewestraad hebben allemaal een taak. Deze zijn terug te vinden op de
website. De voorzitter vraagt dan ook dat, bij vragen, de juiste personen gecontacteerd worden.
De voorzitter geeft het woord aan Eddy Jamro als uittredend voorzitter.
Eddy bedankt alle spelers, clubuitbaters, clubbestuurleden voor de fantastische samenwerking
al zoveel seizoenen . VSF Limburg is dankzij iedereen uitgegroeid tot een gewest dat
zelbedruipend is op alle gebieden. Informatief via de website voor wat onder andere betreft de
Interclub en de rankings , eveneens financieel gezond , een geoliede gewestraad enz.
Hij hoopt dan ook dat deze werking nog jarenlang kan duren en wenst de nieuwe voorzitter heel
veel succes.

2.

BK St-Truiden
Ook dit jaar was het BK in St-Truiden een succes voor Limburg.
- Teams : Play-Ball A won de finale van De Maxx A.
- Dubbels : werd gewonnen door Luca Brecel en Sybren Sokolowski.
- Juniors : Juliën Leclercq werd winnaar.
- Ladies : eens te meer werd Wendy Jans winnares.
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Julien Leclercq verloor de finale bij de Cadets tegen Ben Mertens en Kevin Van Hove verloor de
finale Men van Jeff Jacobs.
Proficiat aan alle deelnemers en natuurlijk alle winnaars.

3.

EK Albanië
Hier waren vooral de Ladies de grote winnaressen. Wendy werd voor de 11e keer Europees
kampioen en zij behaalde samen met Cathy Dehaene de titel bij de Ladies teams

4.

BBSA en VSF
Toelichting Johan Heusdens
Johan geeft toelichting over een VOORSTEL tot wijziging betreffende nationale
tornooien. Zodra dit voorstel concreet is afgewerkt, zal er een korte verduidelijkende
samenvatting toegevoegd worden aan onze website.

5. Vlaamse kampioenschappen
Limburg BOVEN ! . Vijf ( 5 ) teams hebben de finale gespeeld en er werden er 3 van de 4
finales gewonnen.
In ere werd “De Maxx” kampioen.
In eerste afdeling werd: “Trickshot”( WVL ) winnaar maar deze won pas na een beslissend
frame van Riley Inn (10-9)
In tweede afdeling werd:” Play-Ball” winnaar.
In derde afdeling werd: “De Maxx” winnaar.
Het mag dan ook gezegd dat Limburg in Vlaanderen en België de betere spelers in haar
rangen heeft.

6. Referees
Toelichting door Bart Tournel
Bart laat weten dat de scheidsrechterslijsten zijn aangepast. Clubs die vanaf de nieuwe
seizoenstart niet in orde zouden zijn, kunnen zich via een lesavond in september nog in
regel brengen.
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7. Jeugdwerking Limburg
Toelichting Hanco Monette
Hanco legt de jeugdwerking uit waarbij vooral een samenwerking opgestart wordt met de
clubs: Play Ball, Riley Inn en De Maxx. Het is de bedoeling dat zij bij de initiatie-lessen
vanaf nu zullen rouleren.
8. Gewestelijke tornooien Limburg
Carlo deelt mee dat we van 5 naar 4 gewestelijke tornooien gaan zodat, hopelijk, de
clubs meer ademruimte krijgen voor eigen activiteiten.
9. Prijsuitreiking “seizoen 2016 – 2017”
Alle bekers worden uitgereikt aan de teamkampioenen, de individuele kampioenen en
eindwinnaars van de rankings. Deze lijst vind je terug onder het nieuwsitem van 28.04
op onze website.
10. Interclub seizoen 2017 – 2018
Toelichting door Eddy Jamro.
De nieuwe reeksen werden uitgedeeld.
De heenronde loopt van 05/09/2017 tot en met 12/12/2017. De terugronde start op 19/12/2017
en loopt tot 10/04/2017. De zaterdagcompetitie start op 09.09.
Door het wegvallen van aantal ploegen zijn er maximum 16 ploegen per reeks. Enkel in 5de en
6de afdeling zijn er 15 ploegen waardoor in deze reeksen er ieder week een ploeg vrij is.
De clubs krijgen tijd tot 15.07 om ploegen voor te stellen voor deze vrije plaatsen .

11. Spelersklassen seizoen 2017 – 2018
De spelersklassen voor volgend seizoen zijn herbekeken. De gewestraad heeft de criteria
gebruikt, opgesteld door VSF Vlaanderen, die de toewijzing van spelersklasse 1 en 2 bepalen.
Spelersklasse 1 en 2 volgens het HR VSF Vlaanderen
o Indien je de laatste 3 seizoenen minstens 2 seizoenen (dwz 50% van de wedstrijden)
in ERE speelde volgt spelersklasse 1
o Indien je de laatste 3 seizoenen minstens 2 seizoenen (dwz 50% van de wedstrijden)
in ERE en/of in 1ste afdeling speelde volgt spelersklasse 2
Er zijn nieuwe criteria voor de spelersklassen opgesteld, die de gewestraad moeten helpen om
een Beslissing Gewestraad te motiveren. Deze nieuwe criteria staan op onze website onder
http://www.vsf-limburg.be/files/acrobat/spelersklassen%20leden-limburg.pdf
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12. Wedstrijdcontroles 2017 – 2018

De gewestraad heeft beslist dat de controles op de wedstrijden volgend seizoen door
de gewestraadsleden zelf wordt gedaan. Zij zijn wekelijks in clubs en zullen iedere week
erop toezien, dat de reglementen correct worden toegepast.
13. Slotwoord
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst hen een deugddoende vakantie.

Volgende Algemene Verplichte Ledenvergadering gaat door op zaterdag 19 augustus om
14u in zaal “De Quint” te Zonhoven.

Voorzitter
Severens Noël

