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Verslag

GEWESTRAADSVERGADERING
VSF Gewest Limburg
Vrijdag 26 januari 2018
In zaal “DE QUINT”- Zonhoven om 19u30
1. Welkomstwoord
De voorzitter wenst alle gewestraadsleden en hun familie een voorspoedig 2018 en hoopt dat
we samen de constructieve werking kunnen verder zetten in dit nieuwe jaar.
2.

Interclub 2017 – 2018

 Gedrag spelers – standpunt
Er komen steeds meer meldingen binnen van ongepast gedrag bij spelers. Er wordt dan
ook aan alle ploegen gevraagd om correct op te treden door dit op het wedstrijdformulier
te plaatsen samen met namen van getuigen. Het is niet de bedoeling om onmiddellijk
sancties te nemen maar wanneer bepaalde personen blijven hervallen in onsportief
gedrag, zal er ernstig opgetreden worden. Er zal een algemene mailing gestuurd worden
betreffende dit punt.

 Controle wedstrijden
Er werd met de gewestraadsleden afgesproken om de controles te doen. De voorzitter
blijft erop hameren om dit consequent te doen. Als we dit toepassen, zullen er minder
bemerkingen komen in verband met kledij, pasjes, … .
Op het einde van het seizoen zal de gewestraad een evaluatie maken.
3.

GTC
De tornooien verlopen goed. Er zijn weinig tot geen problemen enkel de opkomsten bij de dames
en kadetten blijven laag.

4. Tornooileiding NR en BR
Zoals we weten dienen we bij deze tornooien de tornooileiding te voorzien. Aangezien dit een
ernstige tijdsinvulling behelst, moeten we ons een buigen over een taakverdeling zeker omdat
Eddy op een aantal tornooien wegens verlof niet kan aanwezig zijn.
De voorzitter stelt voor dat we de tornooileiding onder de gewestraadsleden verdelen.

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

Doordat deze tornooien op meerder plaatsen in de provincie doorgaan hebben we ook meer
mensen nodig. Iedereen dient hierin zich te engageren.
De tornooileiding voor volgende tornooien zijn:





BR A – Riley Inn + Play Ball 24 + 25 maart Gino Ceulemans en Eddy Jamro



BR B – De Maxx



Vlaamse Kampioenschap -18 – De Maxx 22 april

nog in te vullen



Vlaamse Kampioenschap +50 – De Maxx 28 april

nog in te vullen

Vlaams Kampioenschap Teams – Play Ball 05-06 mei

Gino Ceulemans

24 + 25 maart

Noël Severens en Carlo Kenens

De gewestraad heeft beslist dat er volgend seizoen voor de tornooileiding broodjes of warme
snacks moeten voorzien worden en voor ’s middags en/of ’s avonds inclusief 6 consumpties.
De gewestraad wil benadrukken dat ook tijdens de tornooien de kledijvoorschriften gehanteerd
dienen te worden.

5. GSCC

 Evaluatie tornooien
Het blijft een probleem om scheidrechters te vinden. De voorzitter vraagt om verder te
werken met mails maar dat Bart de scheidsrechters ook telefonisch moet contacteren.
Tot na Sofia is alles geregeld voor de tornooien.

 LK scheidsrechters
Het Limburgs Kampioenschap 2017 werd gewonnen door Kevin Vandevoordt. Het is aan
Biljart Lounge om het te organiseren op de laatste zaterdag van augustus 2018. Indien
deze datum niet mogelijk is zal er uitgekeken worden naar een andere club.
6.

EK Bulgarije

 Afvaardiging spelers
De deadline werd verlengd wat betreft de afvaardiging van de spelers. Tot op heden is er
binnen BBSA nog geen afvaardiging binnen. Er zijn wel wat problemen gerezen wat
betreft de aanduiding van de spelers. Dimitrios Kouklous, die nu het 4de geklasseerd
staat, zou niet mogen deelnemen en dit terwijl het huishoudelijk reglement dit nochtans
voorschrijft. De reden dat hij niet mee mag gaan, is doordat SOV Sybren

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

Sokolowski voordraagt die 5de staat in de ranking. De gewestraad heeft geen probleem
als Sybren zou meegaan maar het huishoudelijk reglement is duidelijk.
Limburg pleit ervoor dat Dimitrios zou mogen meegaan en hopen spoedig op een positief
antwoord van BBSA.
7. SOL

 Standpunt afgelasting 2de sessie
Er waren veelvuldige afzeggingen voor de tweede sessie omdat in CKS gelijktijdig een
stage heeft plaats gevonden met spelers uit Frankrijk. Het gewest is hierover niet te
spreken. Er wordt veel geld geïnvesteerd om de jeugd te begeleiden.
Het gewest vraagt dat er in de toekomst beter gecommuniceerd wordt. De gewestraad is
ook van mening dat indien de Limburgse jeugd niet wenst deel te nemen aan onze
snookerbegeleiding, men overweegt om de snookeropleiding Limburg op te doeken.
8. Start to Snooker
De vorige vergadering dateert van in december. Hierin werd het verhaal van de snookersessies
tijdens de European Masters toegelicht door Noël.
Het verslag van deze vergadering zal toegevoegd worden aan dit verslag.
9. BBSA
Op 23 januari heeft de laatste vergadering plaatsgevonden.


Nieuwe punten van het HR werden overlopen. De Raad van Bestuur werd gevraagd om
tegen februari hun bemerkingen door te spelen naar het Dagelijks bestuur.



De jaarrekening werd besproken en er werd vastgesteld dat er toch wel wat
onduidelijkheden terug te vinden waren betreffende:
o Kosten BK - St Truiden 2017
o Stortingen van de Tornooigelden (NR – BR)



Dat we nu lid zijn van WSF.
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10.

Varia
 Er werd gevraagd of er geen financiële tegemoetkoming zou kunnen komen van het
gewest, voor de prestatie van Sybren Sokolowski in Malta, waar hij runner-up werd in het
Europees kampioen U17.
De gewestraad vindt het een schitterende prestatie maar aangezien dit geen officieel
tornooi is, kunnen wij niet ingaan op Edwin zijn vraag.
 Er werd de vraag gesteld om in tweede afdeling over te gaan van 18 naar 12 frames.
Spelers geven als reden het laattijdig eindigen van de wedstrijden. De gewestraad is en
blijft van mening dat het niet zoveel voorkomt en dat niet alle clubs/ploegen voorstander
zijn om hierin verandering te brengen.
 De gewestraad wenst Gino te bedanken voor het werk dat hij levert betreffende de
competitie.
 Spelers zijn misnoegd over het huidige tornooiformat dat BBSA hanteert. De voorzitter
geeft aan dat er op het einde van het seizoen een evaluatie gaat gemaakt worden. Hij
stelt voor om op het einde van het seizoen een enquête op te stellen die door de spelers
kunnen ingevuld worden.
 De European Masters gaan ook in 2018 door in Lommel. Men zoekt terug medewerkers
tijdens die week. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Pascal Meubis.
Er zal begin volgend seizoen nog een algemene mailing hierover verzonden worden.
 De gewestelijke Algemene vergadering gaat door op 17 februari om 14u in zaal “De
Quint” te Zonhoven

11.

Slotwoord
De voorzitter wenst iedereen te bedanken voor hun constructieve bijdrage.

Einde vergadering: 23u30
Voorzitter
Severens Noël

