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Verslagvergadering
 
Plaats: JC Diamant Diepenbeek
Dag en datum: Donderdag - 
Aanvangsuur: 20h00 
 
 Aanwezigheden 
Aanwezig :Steensels Guido -
Krijntjens Stefan. 

Verontschuldigd: Steensels Tom

Afwezig:Nihil. 

1. Terugblik PRT U11-
-U11-U13;  Correctie vorig verslag; Tom meld na ontvangst verslag van 4 april  dat er 
wel degelijk een PRT U11-13 heeft plaatsgevonden op 2 maart 2019 met een 30
aanwezigen, bij deze is dit recht gezet. 
Op 6 april en 4 mei konden telkens ook 
-U15-18-21; voor deze PRT mochten we 18 deelnemers

2. Evaluatie NIP 1 mei 2019 Genk
-Organisatie; alles is vlot verlopen, e
tijdens de wedstrijddag zelf en VJF via mail. We kunnen 
een geslaagd evenement achter de rug hebben.
-Prestaties Team Limburg;                                                                                           
Voor het tweede jaar oprij mochten onze U15 jongens zich tot landska
onze U15 meisjes opnieuw beslag leggen op de derde plaats 
aan eerste jaar judokas in de bezetting
top gewoon! Door het grote aantal kandidaatstellingen
vorige editie  bij de jongens)
om iedere judoka te kunnen opnemen in de selecti
Van de 21 geselecteerde U15 jon
opnieuw te behalen en zonder afbraak te willen doen aan hun competenties
niet opgesteld (afhankelijk van het potentieel bij de andere Provincies), hier
gemeende verontschuldigingen.
toekomst toe. 

Na enkele afmeldingen en met maar 5 gewichtscategorieën bezet (minimum 
was voor een ploeg) knokten onze  U18 dames zich 
konden net geen beslag leggen op de derde plaats. 
Proficiat dames, echt, ik beeld me het resultaat al in moesten
aan de start hebben gestaan!

Onze U18 jongens, eveneens ploeg onvolledig
Vlaanderen opzij zetten maar met
ze de halve finale niet halen. 

3. Verslag vergadering "
 -Erik geeft een uiteenzetting van 
Van uit de VJF werd gevraagd 
(3x 10) in verband met VJF-structuur waarna deze terug gekoppeld worden naar VJF die 
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- Plaisier Danny - Bynens Tim - Leclere Sven

Steensels Tom. 

-13 en U15-18-21 
Correctie vorig verslag; Tom meld na ontvangst verslag van 4 april  dat er 

13 heeft plaatsgevonden op 2 maart 2019 met een 30
aanwezigen, bij deze is dit recht gezet.                                                             

telkens ook 31 deelnemers worden opgetekend
voor deze PRT mochten we 18 deelnemers verwelkomen. 

NIP 1 mei 2019 Genk 
verlopen, enkel positieve reacties en felicitaties van coaches 

tijdens de wedstrijddag zelf en VJF via mail. We kunnen dus uiteindelijk besluiten dat we 
een geslaagd evenement achter de rug hebben.                                                             

                                                                                           
oor het tweede jaar oprij mochten onze U15 jongens zich tot landskampioen kronen en 

onze U15 meisjes opnieuw beslag leggen op de derde plaats en dit met 
judokas in de bezetting met opnieuw een onvolledige ploegsamenstelling

aantal kandidaatstellingen ( te danken aan het succes van 
) moest er wel sterk worden gepuzzeld en afspraken gemaakt

kunnen opnemen in de selectie.  Dit lukte op een uitzondering na. 
Van de 21 geselecteerde U15 jongens konden om de doelstelling "landskampioen" 

zonder afbraak te willen doen aan hun competenties
hankelijk van het potentieel bij de andere Provincies), hier

gemeende verontschuldigingen. We zullen zeker trachten dit te vermijden naar de 

Na enkele afmeldingen en met maar 5 gewichtscategorieën bezet (minimum 
voor een ploeg) knokten onze  U18 dames zich door tot in de halve finale maar 

konden net geen beslag leggen op de derde plaats.                                                                   
ld me het resultaat al in moesten we met een vol

staan! 

Onze U18 jongens, eveneens ploeg onvolledig (geen -90 / +90), konden met winst West 
maar met verlies tegen Henegouwen en Waals Brabant kon

ze de halve finale niet halen.  

Verslag vergadering "Beleid Advies Commissie" (Erik) 
Erik geeft een uiteenzetting van wat er allemaal werd gezegd tijdens deze vergadering. 

werd gevraagd aan elk PC om een 30-tal "gesloten" vragen te for
structuur waarna deze terug gekoppeld worden naar VJF die 
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rovinciaal Comité Limburg 

Leclere Sven - Hendrix Erik - 

Correctie vorig verslag; Tom meld na ontvangst verslag van 4 april  dat er 
13 heeft plaatsgevonden op 2 maart 2019 met een 30-tal 

                                                                       
worden opgetekend.                                                                                                           
verwelkomen.                                                          

elicitaties van coaches 
uiteindelijk besluiten dat we 

                                                                                                         
                                                                                           

mpioen kronen en 
met een merendeel 

opnieuw een onvolledige ploegsamenstelling, 
aan het succes van 

afspraken gemaakt 
Dit lukte op een uitzondering na.                                                                             

om de doelstelling "landskampioen" 
zonder afbraak te willen doen aan hun competenties, 3 judokas 

hankelijk van het potentieel bij de andere Provincies), hiervoor onze 
We zullen zeker trachten dit te vermijden naar de 

Na enkele afmeldingen en met maar 5 gewichtscategorieën bezet (minimum dat nodig 
tot in de halve finale maar 

                                                                  
we met een volledige ploeg 

, konden met winst West 
Waals Brabant konden 

tijdens deze vergadering. 
vragen te formuleren 

structuur waarna deze terug gekoppeld worden naar VJF die 



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
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dan op hun beurt, na selectie, aangewend gaan worden om meningen van judokas, 
trainers en clubbesturen te bundelen en tot een conclusie te komen.        

4. Voorbereiding Quiz 25 mei 
- Inschrijvingen; tot nu toe hebben zich vier ploegen ingeschreven, er word verwacht dat 
nog enkele clubs een team zullen afvaardigen. Inschrijven kan nog tot 20 mei.               
-Stefan en Erik hebben de vragen voor de quiz verzameld, deze worden verder 
uitgewerkt ter presentatie voor de quiz-avond.                                                                                                               

5. Voorbereiding stagedag 14 september. 
-Stage plaatsen zijn volzet, het maximum aantal deelnemers van 130 judokas is bereikt.  

6. Organisatie tornooi PC Limburg + organisatie mix ploegentornooi 2020 
 -Punt word verschoven naar volgende vergadering. 

7. Voorbereiding PK junioren en senioren A-pen 
-Punt word verschoven naar volgende vergadering. 

8. Varia 
- 

 Einde vergadering; 23h30 

Volgende vergadering; donderdag 06 juni 2019 om 20h00 

Verslaggever; Plaisier Danny 

 

Het Comité Limburg bedankt JC Diamant Lutselus voor haar gastvrijheid, het ter 
beschikking stellen van hun lokalen en de traktaties. 

 

   

                                                                                      


